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 267 ......................................................................................................................... منظوره چند نقل و حمل 

 267 .................................................................................................................................یاجاده نقل و حمل 

 268 .......................................................................................................... یانباردار و نقل و حمل یهاپارک 

 269 .................................................................................................................. یترابر و نقل و حمل خدمات 

 270 ............................................................................................................................ یارودخانه نقل و حمل 

 270 ............................................................................................................................... ییایدر یبازگان بخش 

  THE CLUSTER FOR LOGISTICS – 272 ..................................................... کیلجست شاخه 

 NATO SUPPORT AND PROCUREMENT) ناتو تدارکات و یانبیپشت آژانس 

AGENCY) – 273 .......................................................................... کشورها یبرا نقل و حمل و تدارکات خدمات کننده ارائه 

 274 ........................................................................................................... مطلوب یاتیمال و یمقررات طیمح 

 276 ....................................................................................................................................... یگمرک مقامات 

 277 .......................................................... یدیکل فعاالن و (ICT) ارتباطات و اطالعات یفناور رساختیز 

 277 ....................................................................................................................................... تماس تاطالعا 

 279 ............................................................ امالک و مستغالت در لوکزامبورگ 18فصل 

 280 .................................................................................................. کار محل یبرا مستغالت و امالک دیخر 

 280 ..................................................................................................................................................................... د؟یچرا خر 

 280 ........................................................................................................................... د چقدر است؟یمت خریمتوسط ق 

 281 ....................................................................................................................................... د چگونه است؟یمراحل خر 

 284 ...................................................................................................................... د پرداخت شوند؟یبا ییهااتیچه مال 

 285 ................................................................................................ شوند؟یها اعمال ماتیت کدام مالیدر دوره مالک 

 285 ............................................................... شوند؟یاعمال م هااتیشده کدام مال یداریهنگام فروش ملک خر 

 286 ........................................................................................................................... یدفتر ملک کی اجاره 

 286 ..................................................................................................................................................................... چرا اجاره؟ 

 287 ......................................................................................................................................... اجاره چگونه است؟ نهیهز 
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 287 ....................................................................................................................... و مراحل اجاره چگونه است؟ ندیفرآ 

 289 .......................................................................................................................................................... ان دادن اجارهیپا 

 290 ......................................................................................................... لوکزامبورگ در یاقامت ملک دیخر 

 290 .................................................................................................................................................................... د؟یچرا خر 

 290 ............................................................................................................................ د چقدراست؟یمت خریمتوسط ق 

 291 ........................................................................................................................................د چگونه است؟یخر ندیفرآ 

 296 ................................................................................................ شوند؟یم یدولت یهامشمول کمک یچه موارد 

 296 ................................................................................................ شود؟یاعمال م هااتیت، کدام مالیدر دوره مالک 

 297 ............................................................................................................................. ملک در تصرف مالک 

 297 ............................................................................................................................. ملک اجاره داده شده 

 298 ............................................................................. شده یداریهنگام فروش ملک خرات قابل پرداخت در یمال 

 299 .......................................................................................................... مالک کی از یمسکون ملک اجاره 

 299 ..................................................................................................................................................................... چرا اجاره؟ 

 299 ........................................................................................................................... اجاره چقدر است؟ متیمتوسط ق 

 299 ....................................................................................................................... و مراحل اجاره چگونه است؟ ندیفرآ 

 301 .......................................................................................................................................................... ان دادن اجارهیاپ 

 303 ................................................................................... در لوکزامبورگ مهیب 19فصل 

 304 ..................................................................................................................................... لوکزامبورگ بازار 

 305 ................................................................................................................................................................. رعمریمه غیب 

 306 ....................................................................................................................................................................... عمر مهیب 

 308 ................................................................................................................................................................... ییمه اتکایب 

 309 .............................................................. لوکزامبورگ یاقتصاد انداز چشم در مهیب وکارکسب تیموقع 

 310 ....................................................................................................................................... یامهیب یازهاین 

 312 .................................................................................................................................................. یت مدنیسئولمه میب 

 313 ................................................................................................................................................................... مه خودرویب 

 313 .................................................................................................................................................................. مه مسکنیب 

 313 ................................................................................................................................................................ یمه شخصیب 

 314 ....................................................................................................................................................................... عمر مهیب 

 315............................................................................................................................................ یبند اتیمال 

 316 ........................................................................................................ یدرمان و یبازنشستگ یلیتکم مهیب 

 316 ................................................................................................................................. یشغل تعهدات مهیب 

 316 ............................................................................................................................. افسران و رانیمد مهیب 
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 317 ........................... پاک در لوکزامبورگ یهایو فناور یستیتوسعه علوم ز 20فصل 

 318 ........................................................................................................................................... یستیز علوم 

 318 ............................................................................................................................................ یمولکول یق پزشکیتحق 

 PERSONALIZED MEDICINEلوکزامبورگ ) یشخص یوم پزشکیکنسرس 

CONSORTIUM, PMC) ............................................................................................................................................................................... 319 

 319 ................................................................................................................................. یعلوم زندگ یهاشگامیگر پید 

 320 ...................................................................................................................................... پاک یهایفناور 

 320 ................................................................................................................................................ متعهد به اقتصاد مدور 

 320 ........................................................................................................... یپاک یک دولت متعهد به حرکت به سوی 

 321 .......................................................................................................... لوکزامبورگ امروزه ییفضا صنعت 

 322 ................................................. در لوکزامبورگ ییشتر بخش فضایتوسعه ب یبرا ییفضا یاست ملیک سی 

 322 ............................................................................................. یید فضایجد یهاتیت از فعالیحما یاقدامات برا 

 323 ........................................................................................................................................................... یدین کلگرایباز 

 323 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

بر ارزش افزوده و  اتیمال ،یاتیخاص مال یها"(: جنبهIP)" یمعنو تیمالک             21 فصل
 327.....................................................................................................................................یحقوق

 "IP BOX" :328 .................. طیشرا واجد یمعنو تیالکم حقوق یبرا یاتیمال یهاتیمعاف لوکزامبورگ 

 IP BOX ............................................................................................................................................... 328 میحوزه رژ 

 329 .................................................................................................................................................................. هاتیمحدود 

 329 ............................................................... وکار خودکسب یافته برایک ثبت اختراع خود توسعه یاستفاده از  

 330 .................................................................................................................................................................. هیسود سرما 

 330 ....................................................................................................................................................... یریگقانون بازپس 

 330 .................................................................................................................................................................یارزش گذار 

 330 ............................................................................................................................................. خالص ییات بر دارایمال 

 330 ...................................................................................................................................... یخارج یفیتکل یهااتیمال 

 331 ................................................................. (VALUE-ADDED TAX, VAT) افزوده ارزش بر اتیمال 

 331 ..................................................................................................................................... یارحسابد وهیش 

 332 ........................................................................................... افزارنرم (COPYRIGHTS) ریتکث حق 

 332 .................................................................................................. (PATENT )َپِتنت، اختراع ثبت حق 

 333 ....................................................................................... هامدل و هاطرح ،یتجار نام ای یتجار عالمت 

 334 ........................................................................................................ (DOMAIN NAME) دامنه نام 
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 LUXORR ............................................................................................ 334 تیمأمور -ریتکث حق انطباق 

 337 ............... بر ارزش افزوده و گمرک اتی: مالاتیقانون مال یاجمال یبررس 22فصل 

 338 .................................... لوکزامبورگ (VALUE-ADDED TAX, VAT) افزوده ارزش بر اتیمال 

 338 .......................................................................................................................................................... صالح یمرجع ذ 

 339 ............................................................................................. ات بر ارزش افزوده لوکزامبورگیمال یثبت نام برا 

 340 ........................................................................................... ات بر ارزش افزوده لوکزامبورگیثبت اظهارنامه مال 

 341 .................................................................................. ات بر ارزش افزوده لوکزامبورگینوشتن صورتحساب مال 

 342 ........................................................................................................بر ارزش افزوده لوکزامبورگ اتیاسترداد مال 

 342 ........................................................................................................................... لوکزامبورگ در گمرک 

 343 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

 345 ......................................... هاشرکت اتی: مالاتیقانون مال یاجمال یبررس 23فصل 

 346 ..................................................................................................................................................... یمعرف 

 346 ........................................... میمستق یهااتیمال اهداف یبرا لوکزامبورگ یاتیمال مراجع نزد نام ثبت 

 347 ................................................ شوند ثبت میمستق اتیمال اهداف یبرا دیبا که یاتیمال یهااظهارنامه 

 348 .................................... یاتیمبالغ مال یهایبر درآمد شرکت و پرداخت اتیمال یاتیمال یهاثبت اظهارنامه 

 349 ............. هااتیو پرداخت مال یاتیثبت اظهارنامه مال یبرا ی(: بازه زمانNWT) ییات بر ارزش دارایمال 

 350 ........................................................................................................... لوکزامبورگ میمستق یهااتیمال 

 350 ............................................................................................................................................................................. مقدمه 

 350 ....................................................................................... هاشرکت یلوکزامبورگ برا یات اقامتیمال 

 351 ........................................................................................................................... ر ساکنیغ یهاشرکت 

 351 ..................................................................................................................... م در لوکزامبورگیات مستقیانواع مال 

 354 ................................................................................................................................ یفیتکل یهااتیمال 

 354 ................................................................................................................................................................................. بهره 

 354 ...................................................................................................................................................................... ازیحق امت 

 354 ..................................................................................................................................................................... سود سهام 

 355 ................................................................. (LIQUIDATION PROCEEDSسود حاصل از انحالل ) 

 355......................................................................................................... لوکزامبورگ در یمشارکت تیمعاف 

 355 ...................................................................................................................................... یافتیت سود سهام دریمعاف 

 355 ........................................................................................................ ر را داشته باشد:یط زینفع شرایذ 

 355 ............................................................................... ر را داشته باشد:یط زیکننده شراعیشرکت توز 

 356 .......................................................................................................... شودیکه درآمد حاصل م یزمان 
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 356 .............................................................................................................. ه هنگام فروش سهامیت سود سرمایمعاف 

 357 .......................................................... سود سهام پرداخت شده یلوکزامبورگ برا یفیت تکلایت از مالیمعاف 

 357 ................................................................................ ر را داشته باشد:یط زیکننده شراعیشرکت توز 

 357 ........................................................ ر را داشته باشد:یط زیکننده سود سهام شراافتیدرشرکت  

 358 .......................................................................................................... شودیکه درآمد حاصل م یزمان 

 358 ..................................................(NET WORTH TAX. NWT) ییزش داراات بر اریاز مال تیمعاف 

 358 .............. (INTELLECTUAL PROPERTY, IP) یمعنو تیمالک حقوق یبرا ژهیو تیمعاف 

 359 ......................................................................................... لوکزامبورگ میمستق یهاتایمال یکل اصول 

 359 ......................................................................................................... ات در لوکزامبورگین سود مشمول مالییتع 

 359 ................................................................................................................................................ استهالک )افت ارزش( 

 360 ........................................................................................................................................ اتیمعاف از مال یهانهیهز 

 360 ....................................................................................................................................... کم هیبه سرما ینسبت بده 

 360 .......................................................................................................................................................... یاتیاعتبارات مال 

 360 ...................................................................................................................................................................... هااندوخته 

 360 .................................................................................................................................... (PROVISIONS) ریذخا 

 361 ............................................................................................................................ ندهیمشمول انتقال به آ یهاانیز 

 361 ........................................................................................................................................................ یع سود موقتیتوز 

 361 .......................................................................................... (TAX CONSOLIDATION) یاتیادغام مال 

 361 ...................................................................................................................................................... یاتیمال یهامشوق 

 362 .................................................................................................................................................... یانتقال یگذارمتیق 

 363 .........................................................................................................................میمستق ریغ یهااتیمال 

 363 ...................................................................................... لوکزامبورگ دوجانبه یاتیمال معاهدات ستیل 

 367 .................................................... یکار تجاروسبقانون ک یاجمال یبررس 24فصل 

 368 ............................................................................................................................رقابت قانون یهاجنبه 

 369 .......................................................................................................................... کنندهمصرف از تیحما 

 370 ........................................................................................................................................یمعنو تیمالک 

 370 ............................................................................................................................................................ یت صنعتیمالک 

 372 ................................................................................................................. (Author’s rightsحقوق خالق اثر ) 

 373 ......................................................................................................................... یت معنویمالک یاتیمال یهامشوق 

 373 ...................................................................................................................................... یخصوص میحر 

 375 ................................................................................................................(INSOLVENCY) ِاعسار 

 376 ............................................................................................. لوکزامبورگ در یادار محل دیخر ای اجاره 
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 377 ................................................................................................ (یسینو )فاکتور یسینو حساب صورت 

 378 ....................................................................................................... لوکزامبورگ یهادادگاه التیتشک 

 378 .......................................................................................................... وکارکسب کی یاندازراه از شیپ 

 379 ............................................................................................................................. کاال صادرات - ارداتو 

 380 ........................................................................... یحسابرس الزامات و منظم یهاگزارش جادیا الزامات 

 381 ........................................................................................................................................... یکار ساعات 

 381 .................................................................................................................... وکارکسب کی یسازمانده 

 383 .................................................................. لوکزامبورگ در وکارکسب یانداز راه به مربوط یهانهیهز 

 384 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

 387 .......................................................................... قانون کار یاجمال یبررس 25فصل 

 388 ........................................................................................................................ کارمند - کارفرما ارتباط 

 388 .......................................................................................................................................................... قرارداد استخدام 

 390 ............................................................................................................................ استخدام یقراردادها یطبقه بند 

 393 ........................................................................................................................................ یشیآزما دوره 

 393 ......................................................................................................................................... یشیمدت زمان دوره آزما 

 393 ................................................................... یاطالع رسان یو مدت زمان یشیفسخ قرارداد در زمان دوره آزما 

 394 .............................................................................................................................. اشتغال قرارداد فسخ 

 394 ........................................................................................................................................................... یانظباط ندیفرآ 

 395 .............................................................................................................................................................................. اخراج 

 395 .................................................................... ندیناخوشا اری( / رفتار بسFAUTE GRAVE) یتخلف جد 

 396 ................................................................................................................................................... یاخراج با اطالع قبل 

 397 ......................................................................................................................................................... اخراج 

 399 ........................................................................................................................................................ استعفا 

 399 ............................................................. یع رساناطال یمدت زمان تیرعا یپرداخت خسارت بجا 

 399 ............................................................................................................................................... حق سنوات 

 401 .......................................................................................................................................... از کار تیمعاف 

 401 ........................................................................................................................................ اخراج ناعادالنه 

 401 ............................................................................................ کارمندان محافظت شده در برابر اخراج 

 403 .................................................................................................................................. جانبهفسخ قرارداد با توافق دو 

 404 ............................................................................................................................... کار یجمع یهامانیپ 

 405 .............................................................................................................................................. کار مقررات 

 405 ......................................................................................................................................................................... دستمزد 
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 406 ................................................................................................................................................................. یساعات کار 

 409 ...................................................................................................................................................... کشنبهیکار در روز  

 412 ......................................................................................................... خشونت در محل کار ای یاخالق تیآزار و اذ 

 413 .............................................................................................................................................................. یکار یمرخص 

 415 ............................................ نیخستن یروزها یکار و روال ادار یهامجوز 26فصل 

 416 ...................................................................................................................................................... مقدمه 

 416 ................................................................................................................................... ییاروپا شهروندان 

 418 ................................................................................................................... ییاروپا ریغ یکشورها اتباع 

 421 ............................................................................................................................................. دستورالعمل 

 421 ............................................................................................................................................. پردازش یزمان الزم برا 

 421 ............................................................................... ژهیو یهااستخدام کارکنان با مهارت یژه برایمالحظات و 

 422 ...................................................................................... ء مجوز کار به همسران افراداعطا یبرا ژهیمالحظات و 

 423 .......................................................................................................................... گرید یادار یهاندیفرآ 

 423 ..................................................................................................................................................... ینامه رانندگیگواه 

 424 ............................................................................................................................................ ثبت سند خودرو ندیفرآ 

 425 ................................................................................................................................................................... سند خودرو 

 425 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

 427 ................................................ کارکنان ندگانیو نما یکارگر یهاهیاتحاد 27فصل 

 428 .............................................................................................. لوکزامبورگ در تیریمد / کارکنان روابط 

 OBGL .................................................................................................................................................. 430 

 LCGB .................................................................................................................................................. 437 

 ALEBA ............................................................................................................................................... 439 

 442 ......................................................... دهندیم ارائه خود یاعضا به هاهیاتحاد تمام که یعموم خدمات 

 443 ........................................................................... ایتجربه برتر پاداش و مزا 28فصل 

 444 ................................................................................................................................ یکل یاجمال یبررس 

 444 ................................................................................................................................................ ایاست پاداش و مزایس 

 445 ................................................................................................................................................ مسائل پرداخت حقوق 

 445 .................................................................................................................... لوکزامبورگ یقانون الزامات 

 446 .......................................................................................................................................... ایمزا و پاداش 

 446 ................................................................................................................................................................. ن حقوقییتع 
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 447 ..................................................... پرداخت پاداش یهاوهیش –تجربه برتر پرداخت پاداش در لوکزامبورگ  

 448 .................................................................................. (LUNCHEON VOUCHERSناهار ) یهاکوپن 

 448 ................................................................................................................................................... یشرکت یهالیاتومب 

 448 ..................................................................................................................................... یشغل یبازنشستگ یهاطرح 

 449 ................................................................................. نییبا بهره پا ای/ وام بدون بهره  یسود بانک نهیکمک هز 

 450 ............................................................................................................................................................... گانیمسکن را 

 450 ........................................................................ (STOCK OPTION PLANسهام ) دیخر اریطرح اخت 

 450 ...................................................................................................................................... یزشو آمو یلیت تحصیحما 

 451 ...................................................................................................................... ارائه شده به مهاجران یایمسائل مزا 

 451 ............................................................................................................................................................. ایمزا یهاکارت 

 452 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

 453 .................................................................................. یمحیط اشتغال محل 29فصل 

 ADEM ............................................................................................................. 454 – یابیکار یمل آژانس 

 454 ................................................................................................................ کار یایجو افراد یبرا خدمات 

 455 ........................................................................................................................ انیکارفرما یبرا خدمات 

 456 ...................................................................................................................................... یمال یهامشوق 

 456 ........................................................................................................................................................... انیکارفرما یبرا 

 458 ................................................................................................................................................. کار یایافراد جو یبرا 

 459 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

 461 ....................................................................... در محل کار یمنیسالمت و ا 30فصل 

 463 ....................... (THE LABOR AND MINES INSPECTORATE, ITM) معادن و کار یبازرس اداره 

 465 ................................................................................................................................. یداخل یسازمانده 

 ITM .......................................................................................................................... 465 کارکنان تیوضع 

 465 ............................................................................. اندشده استخدام ITM توسط که یافراد اراتیاخت 

 468 ....................................................................................................................................... تماس اطالعات 

 469 ................................. مبورگواردان به لوکزاتازه یپرسش و پاسخ برا 25 31فصل 

 481 ..................................................................................... یشخص یهااتیمال 32فصل 

 482 .......................................................................................................................................... یکل اطالعات 

 482 .................................................................................................................................................................. یاتیسال مال 
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 482 ...................................................................................................................................................... یات بندیحوزه مال 

 482 .................................................................................................................................................... یات بندیمال یمبنا 

 483 ........................................................................................................................................................... یاتیمال یهانرخ 

 TAX) یاتیتعادل مال یها( / مشارکتDEPENDENCE INSURANCE) یمه وابستگیب 

BALANCING CONTRIBUTION) .................................................................................................................................................... 484 

 484 .............................................................................................................................................................................. اقامت 

 484 ............................................................................................................................................................ ات مشترکیمال 

 484 ....................................................................................................................................................... یاتیمال یهاکالس 

 485 ........................................................................................................................................................ یاتیمال یهاکارت 

 485 ..................................................................................................................... ینیکارآفر از حاصل درآمد 

 485 ............................................................................................. (DIRECTOR’S FEESران )یمد یهانهیهز 

 485 ............................................................................................................... یگذارهیسرما از حاصل درآمد 

 485 ................................................................................................................................................................................. بهره 

 486 ...................................................................................................................................................................... سود سهام 

 486 .......................................................................................................................... اشتغال از حاصل درآمد 

 486 ............................................................................................. (BENEFITS IN KIND) ینقد ریغ یایمزا 

 486 ......................................................................................................................................... یخودرو شرکت 

 486 ............................................................................................................................................... محل اقامت 

 486 ................................................................................................................................................ کوپن ناهار 

 487 .................................................................................................................................... سود نهیکمک هز 

 487 .............................................................................. ها/ پاداش یمال یهاسهام / کمک دیخر اریاخت 

 487 .......................................................................................................................................................................... هانهیهز 

 487 ...................................................................................................................................................... یفیتکل یهااتیمال 

 487 ..................................................................................................... (INPATRIATE) یرتمهاج یاتیم مالیرژ 

 488....................................................................................................... یبازنشستگ حقوق از حاصل درآمد 

 488............................................................................................................................. اجاره از حاصل درآمد 

 488 ............................................................................................................................................................ بهره وام مسکن 

 488.................................................................................................................................. متفرقه یهادرآمد 

 488 ............................................................................................................................................ کوتاه مدت هیسود سرما 

 488 ...............................................................................................................................................بلند مدت هیسود سرما 

 489 ......................................................................................... یاتیمال اعتبارات / هایبخشودگ / هاتیمعاف 

 489 ................................................................................................................................................................................. نفقه 

 489 ..................................................................................................................................................................... یبهره بده 

 489 ............................................................................................................................................................................ هامهیب 
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 489 .................................................................................................................................... یخصوص یحقوق بازنشستگ 

 490 ........................................................................................................................................... خانه یانداز براطرح پس 

 490 ......................................................................................................................................................... هیریخ یهاکمک 

 490 ............................................................................................................................................................ ین اجتماعیتأم 

 490 .................................................................................................................................. یشغل یبازنشستگ یهاحقوق 

 490 ....................................................................................................................... مان خانه / پرستاران کودکمستخد 

 490 ........................................................................................................کنندیم یکه جدا از خانواده زندگ ییهابچه 

 490 ............................ (EXTRAPROFESSIONAL ALLOWANCE) یافراحرفه نهیکمک هز 
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 اتاق بازرگانی ایاالت متحده
، هحوزدر هر اندازه، بخش و  وکارکسب ونیلیم 3از  شیمنافع بحامی است که  یسازمان تجارت جهان نیبزرگتر ،متحده التایا یاتاق بازرگان

تالش کرده است تا  اتاقاین  ش،یقرن پ کیاز  شیآن ب سی. از زمان تأسصنعتی است یهاو انجمن یو محل یدولت یهااتاق نیو همچن

هایی که باعث ( و سراسر جهان را به گوش برساند تا سیاست.Washington, D.Cدی. سی. ) و تجارت در واشنگتن وکارکسبصدای 

 است. شهیتر از همکار مهم نیامروزه ا شوند را پیشرفت دهد.پذیری در اقتصاد کشور میایجاد شغل و رشد و تقویت رقابت

 ی خود کهداخلو  یالمللگان بینگران، وکال و ارتباط دهندیبالسیاسی، کارشناسان خود، در کنار  یبا اعضا یدر همکاراین اتاق  حمایت:

از رهبر  1500از  شی. برا ترویج دهد در واشنگتن و در سراسر جهان وکارکسبمنافع کند تا در سطح ملی شناخته شده هستند، تالش می

کنند تا در مورد مسائل حیاتی که بر تجارت میخدمت  و شوراهاها گروهکار ،یفرع یهاتهیکم ،یگذاراستیس یهاتهیکماعضای اتاق در 

 یز همچنین نقش اساسی در آموزش رأی دهندگان ایفا میکند،رو به رشد اتاق ن مردمیشبکه هایی را ارائه دهند. گذارند، توصیهتأثیر می

 گذاری است.گذاری در مجلس قانونهای طرفدار رشد، و پیشرفت قانونکه نتیجه آن حمایت از سیاست

شغل و  جادی، اترپایدار و تریقو یرشد اقتصاد جادیا یبرا بازرگانی اتاق یبرنامه ،Growth Agendaو  American Jobsهای رحط

 :تمرکز دارد استیحوزه س نیبر چند است که هاییکایهمه آمر یفرصت برا تعمیم

 یمال تیو مسئول یاقتصاد یرهبر 

 یانرژ 

 اصالح بهداشت و درمان 

 مهاجرت 

 یبریسا تیامن ت،رساخیز 

 یالمللنیبی گذار هیتجارت و سرما 

 یکار رقابت یرویآموزش و پرورش و ن 

  رگوالتوریاصالحات 

 یاصالحات قانون 

 ینوآور 

 

 :دهدیارائه مذکر شده در زیر  یهااستیسبرخی دیگر از و  نهیزم نیرا در ا ییهااتاق برنامه نیا

 ،هارگوالتور گذاران،استیس متحد کردن ،(Institute for 21st Century Energy) کمیو  ستیقرن ب یسسه انرژؤم تیمامور

 کمک کند. کایآمر یزگیو پاک آبادی است تا به امنیت، صحیح یانرژ یاستراتژ بر روی یک کایو مردم آمر وکارکسبرهبران 
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کند تا با حمایت تالش می (Center for Capital Markets Competitiveness, CCMC) هیسرما یبازارها پذیریمرکز رقابت

 ترین، مؤثرترین و نوآورانه ترین بازارهای سرمایه در جهان، رهبری جهانی آمریکا در تشکیل سرمایه را ترفیع بخشد.از منصفانه

اعث ایجاد گذاری را که بو سرمایه وکارکسبهای تجاری طرفدار کند تا سیاسترا رهبری می وکارکسبهای جامعه تالش یالمللنیبخش ب

 شوند را ترویج کند.شغل و رشد اقتصادی می

کند تا از حقوق ی را رهبری میجهان یتالش (Global Intellectual Property Center, GIPCی )جهان یمعنو تیمرکز مالک

های ی مهم برای چالشهاحلها، پیشرفت رشد اقتصادی و ایجاد راهمالکیت معنوی به عنوان موردی حیاتی برای ایجاد شغل، نجات جان

 جهانی دفاع کند.

، یتجارت استیستا  قصد دارد (Center for Global Regulatory Cooperation, GRCی )جهان رگوالتوری یهایمرکز همکار

 ی همسو کند.باز و رقابت یاز بازارها تیحما به منظوررا  یو رقابت رگوالتوری

در  یدموکراس تیتقوبرای  (Center for International Private Enterprise, CIPEی )المللنیب یخصوص شرکتمرکز 

 کند.یبازار تالش م یو اصالحات بر مبنا شرکت خصوصی قیسراسر جهان از طر

است  یمل نیکمپ کی (U.S. Chamber Institute for Legal Reform, ILRی اتاق بازگانی آمریکا )اصالحات قانون مؤسسه

تر کردن سیستم قانونی آمریکا تالش تر کردن و سریعتر کردن، عادالنهکند و در جهت سادهرا نمایندگی میکشور  وکارکسبانجمن  که

 کند.می

ها به منظور رسیدگی وکارکسباز  (U.S. Chamber Litigation Center, CLC) متحده االتیا یاتاق بازرگان دعوی قضایی کزمر

 کند.ای رگوالتوری حمایت میهها و در مقابل آژانسعادالنه در دادگاه

پذیری بلند مدت در جهت تقویت رقابت (U.S. Chamber of Commerce Foundation) متحده االتیا یاتاق بازرگان ادیبن

 قیاز طر ادیبنشود. این دهد که چگونه سیستم تجارت آزاد ما موجب بهبود جامعه و اقتصاد میکند و به مردم آموزش میآمریکا تالش می

 کند.یم قیو رشد را تشو شودمیها ینوآورپیشبرد  و هامهارت باعث ایجاد خود بتکاراتا

 توسعه داده است: وکارکسبخاصی از منافع جامعه  یهانهیرا در زمی مراکز ادیبن نیا

 Corporate Citizenship Center (یمرکز شهروند )سازمانی 

 Center for Education and Workforce (کار یرویش و نمرکز آموز) 

 Hiring Our Heroes (استخدام قهرمانان ما) 

 Institute for Organization Management (سازمان تیریمد مؤسسه) 

 Center for Women in Business ( وکارکسبمرکز زنان در) 

 

 مراجعه کنید. w.uschamberfoundation.orgwwسایت وب به شتر،یکسب اطالعات ب یبرا

http://www.uschamberfoundation.org/
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 یهابرنامه قیاست. از طربازرگانی ایاالت متحده  اتاق یکی از اصول اساسیآزاد،  تجارتحفظ و حفاظت از  شرفت،ی: پآزاد تجارت از حمایت

و  هاکه فرصت ییهااستیها و سهتا مردم، برنامکند بازرگانی کمپینی مداوم را اداره میجوانان، اتاق  کمکو  یمشارکت عموم ژه،یو

 برجسته کند. را کنندیم جادیو سراسر جهان ا کایمردر سراسر آ هاییینوآور

 مراجعه کنید. www.uschamber.com/freeenterpriseسایت ر به وبشتیاطالعات ب ی کسببرا

  

http://www.uschamber.com/freeenterprise
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 انی آمریکا در لوکزامبورگدرباره اتاق بازرگ
 1995در سال ( American Chamber of Commerce in Luxembourg, AMCHAM) در لوکزامبورگ کایآمر یاتاق بازرگان

 طیمح جیکه متعهد به تروای تشکیل شده است تاجران و افرادی حرفه المللی است که ازو بین داوطلبانهی سازمان تأسیس شد. اتاق بازرگانی

 درکه  یمهاجراندیگر ها و ییکایآمر یزندگ تیفیک شیمتقابل و افزای درک فرهنگ جیترو نیمثبت در لوکزامبورگ و همچن تجاری

 ، هستند.کنندیکار مو  یزندگ لوکزامبورگ

AMCHAM Luxembourg یسیانگل المللیبین یاتاق بازرگان عماًل یکدر لوکزامبورگ است که  یخصوص یاتاق بازرگان نیبزرگتر 

کند. یم یندگی( را نماگرید ی٪ از کشورها50٪ لوکزامبورگ و 20 کا،یآمر ٪30)انگلیسی زبان  المللیبین شرکت 350از  شیاست که ب زبان

 های تجاری لوکزامبورگ هستند.های خود در فعالیترهبران بخشما  یاعضا

AMCHAM Luxembourg  گیرد. بیستمین سالگرد فعالیت خود را جشن می 2015در سالAMCHAM Luxembourg  ساالنه

ز اکند. این اتاق های نتورکینگ و بازاریابی جامعی را به زبان انگلیسی فراهم میکند و از این طریق فرصترویداد برگزار می 40بیش از 

نام ( و همچنین از طریق مجله خبری خوب خود به Doing Business in Luxembourgطریق کتاب تجارت در لوکزامبورگ )

Connexion ای خود )همانطور که در زیر کند. این اتاق همچنین از طریق ساختار کمیتهمنابع اطالعاتی در سطح جهانی را فراهم می

 کند.گری میپردازد و در دولت البیتوضیح داده شده است( به حل مسائل می

عملکردی از اندازه کوچک  نیا ،های همسایه نیستوربه بزرگی اتاق بازرگانی آمریکا در دیگر کش AMCHAMسازمان  که یدر حال

 برای تمام تصمیم گیرندگان در است که یمعن نید. اندازه کوچک به ا شناخته شو ییدارا یک به عنوان دیدر واقع بالوکزامبورگ است و 

کند و یم لیارتباطات را تسهامر  نیاتر است. تر، راحتبه صورت شخصی وکارکسبحوزه تجارت و محافل دولتی، شناخت یکدیگر و انجام 

برخوردار  یو نفوذ یآن از سطح دسترس یو اعضا AMCHAM نیآن را سرعت بخشد. بنابرا یو اجرا یریگمیتصم فرآیندهر دو  تواندیم

 دشوار است. ،ترگبزر یبزرگتر در کشورها یهاسازمان ریسادستیابی به آن در باشند که یم

 

 بازرگانی خدمات اتاق

ان خدمت مهاجر وکارکسبخود در جامعه  یاعضا ی، بهزندگ تیفیو ک یاحرفه ،یتجار یهاتیاز فعال یعیوس فیط قیاتاق از طر نیا

 کند.می

 Humanی )منابع انسان ،(Financial Servicesی )خدمات مال یبرا ی آناختصاص تهیکم 12 قیاز طر AMCHAM یهاتیفعال

Resources)، اتیمال (Tax)، اطالعات یفناور (Information Technology)نوپا  وکارکسب یهاتیو فعال ینی، کارآفر

(Entrepreneur and New Business activities)ابی، بازار( یMarketing)، تنوع (Diversity)ی سی، آموزش زبان انگل

(English language education)، حقوق( یLegal)، به لوکزامبورگ نیتازه وارد (Newcomers to Luxembourg) امالک و ،

 نارهایسم ،هاتهیکم نیادهد. های مسائل مهاجران را پوشش می(، تمام حوزهABAL( و ناهار تجاری ماهانه ما )Real Estate) مستغالت

ی المللنیب یه تجارمسائل مربوط به جامع هاو در آن دنکنیبرگزار م یالملل نیرا با سخنرانان ببعد از ساعت کاری  ی نتورکینگدادهایو رو

ها به ها قرار دارد، بنابراین آنمواردی است که در دستور کار این کمیته ی یکی دیگر ازگرید. البندهیلوکزامبورگ را مورد توجه قرار م در

پا آل به ارو دهیدروازه ا کیبه عنوان  لوکزامبورگ تیاز موقع، حمایت کنند. هدفیبا مقامات لوکزامبورگ ارتباط برقرار مصورت منظم 
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که ممکن است  شودها مراحلی توصیه میکه در آن شودمی "اوراق سفیدی" چاپ منجر به وکارکسب طیمداوم مح لیو تحل هیتجز است؛

 کمک کند. در لوکزامبورگ یاقتصادپذیری رقابتباالی به حفظ سطح 

 ها رویدادهای اجتماعی و نتورکینگی همانندهای آنلی و خانوادهالملبرای تمام جامعه بین زنی AMCHAMها، تهیکم یدادهایعالوه بر رو

 کند.، زیافت سال نو و میهمانی تابستانی را برگزار میThanksgivingواردان، آمد گویی پاییزی تازهخوش

مورد عالقه  موضوعات ریو سا AMCHAM یهاتهیکم هایتیاز موضوعات مرتبط با فعال یعیوس فیط، ما Connexion مجله قیاز طر

 نیو همچنیگران کلیدی دولتی و تجاری با باز هاییمجله مصاحبه نی. امیدهیرا پوشش م یدولت رندگانیگ میو تصم جامعه مهاجران یبرا

 شود.را شامل می و جهان تربزرگ یه، منطقلوکزامبورگ مربوط به یاجتماعو  یدر مورد تحوالت اقتصاد یمقاالت

 تیعضو

AMCHAM  یکآکادم /ییدانشجو ی،نیکارآفرشرکت کوچک کوچک،  وکارکسب، ی، شرکتچارتردهد: یارائه م تیضوع دستهشش، 

 .سالمندان

AMCHAM  گوییم و خوشامد میو داوطلبان  دیجد یاعضا بهاست. ما  نیبخوش ندهیو به آ کندافتخار مینقش و مشارکت خود به

افراد و با کیفیت به و  یاحرفه یبانیخدمات و پشتارائه از  نی. ما همچنها هستیمها، پذیرای آنآن کشور مبدا ای تیبدون توجه به مل

 .میکنیکمک هستند، استقبال م ازمندیکه ن ییهاشرکت

 

 به ما بپیوندید:

Mail Address: 

AMCHAM LUXEMBOURG 

6, rue Antoine de Saint-Exupéry, L-1432 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 17 56, Fax: (+352) 26 09 47 04 

E-mail: info@amcham.lu 

www.amcham.lu 

 

  

mailto:info@amcham.lu
http://www.amcham.lu/
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 چهارم نسخهای بر مقدمه

 

ی که وکارکسبپیدا کردن  . در آن روزهاآمدملوکزامبورگ  بهو کار  یزندگ برای من شیو سه سال پ ستیب

ز یکشنبه )یا حتی بعد از ظهر شنبه( باز باشد مشکل بود؛ همچنین کسب اطالعات )به ویژه به زبان در رو

انگلیسی( درمورد اینکه برای انجام کار باید به کجا مراجعه شود و یا با چه کسانی مالقات شود ... یک چالش 

 بود.

ن به اینجا و برای یکپارچه که هنگام رسید را ییهاشدم، چالش AMCHAM سیرئ شیسال پ 17 ی کهوقت

د، داشتن یتجربه مشابه ها همآن که مو همراه با همکاران مهاجرآوردم ... ها روبرو شدم را به یاد میشدن با آن

بنویسیم که در آن به تمام جزئیات در مورد اینکه چرا لوکزامبورگ یک محل  کتابیک که  میگرفت میتصم

المللی و مکانی عملیاتی برای انجام تجارت در سراسر اتحادیه اروپا است نآل برای برپایی دفتر مرکزی بیایده

در لوکزامبورگ را  وکارکسباندازی و اداره یک پرداخته شده باشد و همچنین در آن جزئیات دقیق شیوه راه

 ها و کارمندان مهاجر کمک کنیم.بنویسیم تا از این طریق به شرکت

 دارید:را در دستان خود  رویا و خیال نیا چهارمسخه شما ناکنون، هم

 (Doing Business in Luxembourg - 2016) 2016 – در لوگزامبورگ تجارت

ها تا به آن میکنیم شنهادینفع پیکتاب را به همه اشخاص ذ نیالملل لوکزامبورگ، ما انیاز طرف جامعه ب

به و  ا کمک کنیم که در اینجا مستقر شوندهتا به آن، بیایندبه لوکزامبورگ  رندیبگ میکه تصم میکمک کن

 کنیم که زمانی که در اینجا هستند، شرکت خود را اداره کنند. کمکها آن

 آمدگویی آنهاخوش برای ...کنیم تقدیم میدولت و مردم لوکزامبورگ  به یاهیکتاب را به عنوان هد نیو ما ا

 .در قلب اروپا زیو شگفت انگ زیح آمکشور صل نیدر ا تیو موفق مستقر شدن یو کمک به ما برا

Paul-Michael Schonenberg 

عامل ریو مد سیرئ  

AMCHAM Luxembourg 
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 داریامن و پا یطیجذاب، مح یزندگ وهیدوستانه، ش وکارکسب ،یسرشار از استعداد، نوآور ،یچند فرهنگ

 های کلیدیتاریخ -کزامبورگ و اروپا لو

 European Coal and Steelلوکزامبورگ به یکی از اعضای موسس انجمن زغال سنگ و فوالد اروپا ) – 1951سال 

Community, ECSC منجر به تشکیل اتحادیه اروپا شد.بعدها که  می شود( تبدیل 

تاسیس  منجر به( را امضا کرد که Treaty of Romeو آلمان، معاهده رم ) لوکزامبورگ با بلژیک، هلند، ایتالیا، فرانسه – 1957سال 

و ها، مردم ( با هدف راه اندازی یک بازار مشترک برای کاالEuropean Economic Community, EECجامعه اقتصادی اروپا )

 خدمات شد.

وان به عن را در ادینبورگ تشکیل شد لوکزامبورگکه  معاهده در مورد اتحادیه اروپا در ماستریخت امضا شد. مجلس اروپا – 1992سال 

 .کردهای نهادهای اتحادیه اروپا، در کنار بروکسل و استراسبورگ تعیین یکی از کرسی

ه ب(، لوکزامبورگ و اروپا Greater Regionی بزرگتر )، لوکزامبورگ در کنار منطقه1995برای بار دوم پس از سال  – 2007سال  

 هنگی اروپا تعیین شد.عنوان پایتخت فر

 

 

فر ن 570،000کیلومتر مربع و جمعیت نزدیک به  2،586لوکزامبورگ که یکی از کوچکترین کشورهای قاره اروپا است، با مجموع مساحت 

 در قلب اروپا قرار دارد.

ع بخشیدن به اقتصاد کشور طراحی و تنو وکارکسبدولت که برای ترویج  انهواقع بینو  های طوالنی مدتتوان به سیاستموفقیت آن را می

 رایباروپا تبدیل شود و  دروازه ای برای ورود به بازار شده است، نسبت داد. این موقعیت، فرصتی برای لوکزامبورگ به وجود آورده تا به

 . فراهم کنددر اروپا را  وکارکسبهای استثنایی برای انجام المللی، فرصتهای بینبسیاری از شرکت

جامعه. نیروی کار لوکزامبورگ با  ی کلیدی این کشور عبارتند از: تنوع مردم آن، محیط چند فرهنگی و ادغام شدن آسان درهاویژگی

ماهر  شوند. درصد زیادی از نیروی کاراز لوکزامبورگ، فرانسه، بلژیک و آلمان تشکیل می استعداد و چند زبانه هستند و از نیروی کار ماهر

های بین المللی مطرح که اروپایی یکی از شرکتدفتر مرکزی دهند که معموال برای لمللی از سراسر جهان تشکیل میاآن را مهاجران بین

 .کننددر لوکزامبورگ مستقر هستند کار می

 (. ,12015Statecدادند. )درصد از جمعیت لوکزامبورگ را افراد خارجی یا مهاجران تشکیل می 45.9، 2015در سال 

کشور را به یک محل درجه  اینهای آینده نگرانه و کیفیت باالی زندگی، های بسیار عالی، سیاستلوکزامبورگ، زیرساخت موقعیت مکانی

 .تبدیل کرده است وکارکسبیک برای زندگی و 

 

 

                                                           
1 http://www.statistiques.public.lu/stat/ 

http://www.statistiques.public.lu/stat/
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منبع: 
2

Luxembourg for Business 

 در قلب اروپا 

 ییاروپا مؤسسات یخانه 
 Council، مجلس اروپا )(Beneluxاتهادیه لوکزامبوگ، هلند و بلژیک ) المللی مانندینهای بزرگ ببه عنوان یک عضو موسس سازمان

of Europe( اتحادیه اروپا ،)European Union،) اقتصادی توسعه و همکاری سازمان (OECD)( ناتو ،NATO و سازمان ملل متحد )

(United Nationsتأثیر لوکزامبورگ فراتر از اندازه ،)ت.آن اس فیزیکی ی 

اتحادیه اروپا مانند دیوان دادگستری  مؤسسهی چندین نهاد و های اداری اتحادیه اروپا است. این شهر خانهشهر لوکزامبورگ یکی از پایتخت

(European Court of Justice( اتحادیه اروپا، دادگاه حسابرسان اروپا )European Court of Auditors بانک سرمایه گذاری ،)

(، مکانیسم ثبات اروپا European Investment Fund(، صندوق سرمایه گذاری اروپا )European Investment Bankاروپا )

(European Stability Mechanism( دبیرخانه پارلمان اروپا ،)European Parliament’s secretariat و چندین بخش )

 کمیسیون اروپا است.

 

 

 

                                                           
2 http://www.logistics.lu/why-luxembourg 

http://www.logistics.lu/why-luxembourg
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 پادسترسی به بازار اتحادیه ارو  
میلیون مصرف کننده است. این موضوع  500( و بیش از EU-328کشور عضو ) 28ورگ در قلب اتحادیه اروپا قرار دارد، که شامل لوکزامب

اقتصاد جهانی را شامل  تولید %23که تغریبی  ملیی ایده آلی برای بازار اروپا تبدیل کرده است. با تولید ناخالص لوکزامبورگ را به دروازه

دهد. لوکزامبورگ مردم، کاالها، خدمات و سرمایه را در داخل مرزهای خود می جابجای آزادانهی حد اتحادیه اروپا اجازهشود، بازار وامی

 مند است.بهره همچنین از چارچوب قانونی و اصول قانونی که تحت قانون اتحادیه اروپا مشخص شده است،

 متصل به اروپا  
شود. لوکزامبورگ در تقاطع یک شبکه های دور اتحادیه اروپا متصل مینقل عالی به گوشه ی یک زیرساخت حمل ولوکزامبورگ به واسطه

 دهد.متراکم قرار گرفته است که اتصاالت پر سرعت جاده ایی و قطاری با سرعت باال را بین کشورهای همسایه ارائه می

المللی لوکزامبورگ، دسترسی ایر نقاط جهان، فرودگاه بینمقصد مستقیم در اروپا و س 40و بیش از  2014میلیون مسافر در سال  2.5با 

ر، آنتالیا و ها، از جمله پاریس، لندن، آمستردام، برلین، زوریخ، میالن، بارسلونا، ژنو، فرانکفورت، وین، مراکش، اگادیآسان به بسیاری از شهر

 استانبول را فراهم کرده است.

 یک اقتصاد سالم  

 لی، اجتماعی و ماسیاسیثبات   
افق عام سیستم سیاسی لوکزامبورگ شامل دموکراسی پارلمانی در قالب سلطنت مشروطه است. ثبات سیاسی کشور به دلیل فرهنگ تو

ارچوب توافق جامع در مورد مسائل کلیدی، با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند. این توافق مکمل یک است که در آن احزاب در چ

شود. این "ابزار ها میاجتماعی است که شامل جلسات منظم بین دولت، نمایندگان کارفرمایان و اتحادیه سیستم منحصر به فرد گفتگوی

ماعی (" برای جلوگیری از اختالفات کارگری و رسیدن به توافق در مورد مسائل کلیدی اقتصادی و اجتtripartite instrumentسه جانبه )

 ضروری است.

های معامله (، از سطح باالیی از ثبات مالی برخوردار است. واحد پول یورو هزینه4euro areaمنطقه یورو ) لوکزامبورگ به عنوان یک عضو از

 برد.اطمینانی به نوسانات نرخ تبادل ارز را از بین میو بی

 most rewardingدر بین  کند و در اروپافراهم می وکارکسبارچوب مالیاتی لوکزامبورگ برای کارآفرینان محیطی پایدار را برای انجام چ

شود. لوکزامبورگ وارد معاهدات مالیاتی دوجانبه با تقریبا تمام کشورهای عضو ها، سهامداران و کارکنان در نظر گرفته میبرای شرکت

 های بیشتری را شامل شود.شده است و این شبکه به طور مداوم درحال گسترش است تا کشور OECDاتحادیه اروپا و 

                                                           
ن، ایرلند، های اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستاشامل کشور EU-28یادداشت:   3

 شود.نگلستان میایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و ا

زامبورگ، لوک ،یتوانیل ،یلتون ا،یتالیا رلند،یا ونان،یفنالند، فرانسه، آلمان،  ،یقبرس، استون ک،یبلژ ش،ی: اترکه عبارتند از شده است لیکشور تشک 19از  ورویمنطقه   4

 .ایو اسپان یاسلوون ،یمالت، هلند، پرتغال، اسلواک
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 باز اقتصادیک  
ی یک صنعت صادرات قوی تقویت شده است و از سطح باالیی لوکزامبورگ به دلیل داشتن مرز مشترک با بلژیک، فرانسه و آلمان، به وسیله

 باشد.از تجارت مرزی و سرمایه گذاری با همسایگان خود برخوردار می

 ، مقدار صادرات کشور2013شود. در سال خارجی فرستاده می درصد از کاالها و خدمات تولید شده در لوکزامبورگ به بازارهای 80بیش از 

د درص 56میلیارد یورو بوده است. مهمترین شرکای تجاری که صادرات به آنها صورت گرفته عبارتند از آلمان، بلژیک و فرانسه، که  10.6

( بوده است. از طرف دیگر، کل واردات EU-28کشور اتحادیه اروپا ) 28٪ از صادرات به 82از کل صادرات به آن کشورها بوده است، و 

 کشور 28درصد از آن از  89درصد آن از کشورهای همسایه )بلژیک، فرانسه و آلمان( و  79میلیارد یورو بوده است که  18.1لوکزامبورگ 

 اتحادیه اروپا بوده است.

 کلیدی ارقام – اقتصادی هایشاخص

 %0.7: تورم  

 %77: بیکاری نرخ  

 %2.9: +رشد  

 ملی ناخالص تولید از٪ 23.6: بدهی  

 ملی ناخالص تولید از٪ 0.1: بودجه مازاد  

 AAA رتبه دارای  

 (ملی ناخالص تولید)%  مجزا صورت به ملی ناخالص تولید  

 ٪0.3: کشاورزی  

 %2/12: صنعت  

 %5/87: خدمات  

 هانی، به ویژه با چین، خاور میانه، روسیه، سوئیس و ایاالتبه لطف ارتباطات پیشرفته و زیرساخت ترابری، این کشور پذیرای تجارت ج

 متحده است.

های اقتصاد کالن عاقالنه و ثبات سیاسی تجارت و سرمایه گذاری خارجی اساس و بنیاد اقتصاد پر جنب و جوش لوکزامبورگ است. سیاست

های مالیاتی و اصول اقتصادی قوی، ند. چارچوب بخشودگیها پایه ریزی کاند تا لوکزامبورگ یک اقتصاد سالم را در طول سالکمک کرده

فراهم  وکارکسبها محیط قوی و کارآمدی را برای انجام المللی هستند و برای آنهای قوی در جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران بیندارایی

 اند.کرده

 )2014 یاقتصاد آزادی شاخص( – اقتصادی آزادی نظر از کشور 165 کشور از شانزدهمین

 تنوع اقتصادی 
رگ و بحران بعد از آن، لوکزامبو 1973لوکزامبورگ توسعه صنعت قدرتمند فوالد را در نیمه دوم قرن بیستم تجربه کرد. بعد از شوک نفتی 

کز مالی به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود بود و تمرکز را بر بخش سوم گزاشت که به دنبال راهی برای تبدیل شدن کشور به یک مر

 بین المللی بزرگ بود. 
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هایی و تقویت رشد در بخش R&Dهای خود را بر روی های اخیر، دولت لوکزامبورگ برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور، تالشدر سال

 (، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و بیوتکنولوژی متمرکز کرده است.ICTمانند فناوری اطالعات و ارتباطات )

 دسته( را راه اندازی کرده است، که شامل شش Luxembourg Cluster Initiativeنوع اقتصادی، دولت لوکزامبورگ )برای ترویج ت

تحت عنوان توسعه اقتصادی پایدار  as significantهای کلیدی که است. تمرکز بر روی فناوری Luxinnovationهماهنگ شده توسط 

 های خصوصی و عمومی قرار گرفته است.اند و تشویق شبکه سازی بین بخششناسایی شده

 محیطی زیست نوآوری

 خودرو قطعات

 (LUXEMBOURG CLUSTER INITIATIVEلوکزامبورگ ) ها" درابتکار "شاخه

 موادشاخه 

 فناوری اطالعات و ارتباطاتشاخه 

 فضاییشاخه 

 سالمت زیستیشاخه 

 (Luxinnovation)منبع: 

 ت اقتصادیکلیدی فعالی یها: بخشوکارکسبپذیرای   

 یخدمات مال 
اروپایی پیشرو در  مقرلوکزامبورگ مرکز پیشرو در خدمات مالی است. لوکزامبورگ بهترین مرکز بانکداری خصوصی در منطقه یورو و 

 عنوان هبدر اروپا است. اخیرًا لوکزامبرگ خود را  (captive reinsurance) وابسته اتکایی بیمه مدیریت دارایی است. همچنین اولین بازار

 المللی مطرح کرده است.ای به چین برای سرمایه گذاران بیندروازه

ای را در محصوالت مالی سنتی و های خالقانههای بخش مالی هستند که طیفهای سرمایه گذاری، پایهبانکداری خصوصی و صندوق

 اند.همیچنین سطح باال توسعه داده

لوکزامبورگ بعد از آمریکا در  های سرمایه گذاری، صنعت صندوق2014یت در دسامبر سال تریلیون یورو دارایی تحت مدیر 3با بیش از 

 Undertakings for Collectiveسرمایه گذاری مشارکتی در اوراق بهادار قابل انتقال ) راهبردمعرفی  مقام دوم قرار دارد.

Investment in Transferable Securities, UCITS یک فرصت منحصر به فرد را برای لوکزامبورگ 1985( در سطح اروپا در سال ،

المللی و به اجرا گزاشت و این امر به مدیران دارایی بین 1988را در سال  راهبردایجاد کرد. لوکزامبورگ اولین کشور اروپایی بود که این 

 کنند.تبدیل  UCITSها اجازه داد تا به سرعت منابع مالی خود را برای توزیع بین مرزی به بانک

های بیمه، ها، شرکتی ثبات سیاسی، موقعیت، محیط قانونی و ظرفیت انطباق با تغییرات بازار، لوکزامبورگ توانسته است بانکبه واسطه

 ترویج دهندگان صندوق سرمایه گذاری و ارائه دهندگان خدمات باتخصص را از سراسر جهان جذب کند.
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 مرکز مالی لوکزامبورگ

 205ه اتکایی و شرکت بیمه و بیم 324صندوق فرعی،  13،849، سرمایه شرکت مدیریت 388بانک،  147شکل از یک شبکه مالی مت• 

 ( است.PSF) متخصص بخش مالی

 *EFAMAهای صندوق اروپا که در لوکزامبورگ قرار دارد، طبق درصد از دارایی 27صندوق اروپا با  وکارکسبرهبری • 

مالی  درصدی از بازار جهانی تجارت بین مرزی را در اختیار دارد. )به عنوان مثال منابع 67سهم لوکزامبورگ یک  – UCITSپلتفرم • 

 توزیع شده در حداقل سه کشور(.

 –( Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMDمدیران صندوق سرمایه گذاری جایگرین ) راهبرد• 

 برای *CSSFشرکت مدیریتی توسط  159. پس از آن، به اجرا درآمد قانون لوکزامبورگ در 2013ه ژوئی 10در تاریخ  AIFMD راهبرد

 سرمایه گذاری جایگرین مجاز شدند. هایمدیریت صندوق

 •Renminbi (RMB)  های در واحد ، دارایی2014تا پایان ماه سپتامبر  –واحد پول چینRMB های مستقر در که در صندوق

یه های سهام سرماآن ابزار %75میلیارد یورو( بود که بیشتر از  32.4) RMBمیلیارد  250.9ند به مبلغ شدلوکزامبورگ نگهداری می

 .گذاری شده بودند

(، The European Fund and Asset Management Association, EFAMAانجمن مدیریت دارایی و صندوق اروپا )• 

 ا است.انجمن نماینده برای صنعت مدیریت سرمایه گذاری اروپ

• "Commission de Surveillance du Secteur Financier( "CSSF یک )و  متخصصینعمومی است که بر  مؤسسه

 .کند.محصوالت بخش مالی لوکزامبورگ نظارت می

 اطالعات و ارتباطات یفناور 
 RTLهای اولیه آن به که ریشهه است، به مدت طوالنی بخشی از چشم انداز اقتصادی لوکزامبورگ بود( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

 گردد. برمی 1980دهه  در SES تاسیس و 1920در دهه 

ه با توجه به نقش رو به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد جهانی، لوکزامبورگ برای حمایت از توسعه این بخش و تبدیل شدن ب

های پیشرفته زیرساخت اقدامات مؤثری را انجام داده است. ،در اروپا داده کلیدی مرکزفناوری اطالعات و ارتباطات و یک برتر در یک مرکز 

برای ترقی و پیشرفت لوکزامبورگ به عنوان یک در لوکزامبورگ توسعه داده شدند و  ICTهای بخش وکارکسبو مدرن به منظور جذب 

های مختلف از جمله عرضه خدمات های مبتکر در بخششرکتتعدادی از  هایی برداشته است.قدم یی،اروپا قابل اطمینان مرکز اطالعات

 اند. دهاند یا عملیات خود را به این کشور منتقل کرو پرداخت الکترونیکی در لوکزامبورگ ایجاد شده کالن دادهالکترونیکی، محاسبات ابری، 

 

ری اطالعات و ارتباطات اعالم کرد. هدف آن جذب خود را برای فناو "Digital Lëtzebuerg" ، دولت استراتژی جدید2014اکتبر  20در 

 Financial Services، فناوری خدمات مالی )ی کالن دادهاز طریق تاسیس یک محیطی قوی برای توسعه و نوآوری وکارکسب

Technology, FinTech ،)مشخص تمرکز  بر روی دو زمینهاستراتژی  این است. ، خدمات ابر و خدمات امنیت سایبریافزار سازمانینرم
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 وکارکسبهای مبتکرانه برای دولت و برای ارائه راه حل هوسیلبه عنوان یک  ICTبه عنوان یک بخش اقتصادی در خود آن و  ICTکند: می

 به طور یکسان.

 بزرگیک فرصت  :فناوری خدمات مالی

مشاهده  را ی خدمات مالیدر زمینه وکارکسب های جدیدمدلکه ضرورت قرار دارند  وریاخط مقدم تحول فندر    FinTechهای تشرک

 کند.می

ه که خدمات مالی تسهیل شده توسط فناوری را ارائدر لوکزامبورگ وجود داشتند  FinTech شرکت 150، بیش از 2015تا ابتدای سال 

 همتا به همتا.گذاری مجازی و سرمایه های: مانند پرداخت الکترونیکی، ارزدادندمی

ت را یک اولوی FinTechدوستانه که حمایت از  وکارکسبدولت  یکای و با تخصص حرفهرکز مالی برجسته، لوکزامبورگ به عنوان یک م

 است، FinTechآل برای مکان ایده در سیاست کلیدی قرار داده است، یک

 (THE LUXEMBOURG FREEPORTبندر آزاد لوکزامبورگ )

 با ارزش کاالهایبرای پلتفرم حمل و نقل  یک

 The Freeport )در فرودگاه لوکزامبورگ قرار دارد.  است که مترمربع مساحت 22،000با  ایطبقه 4یک ساختمان  )بندر آزاد

Freeport  انبها، با ارزش، از جمله آثار هنری، شراب، فلزات گرهای کاال، ذخیره سازی و تجارت َهندلینگبرای  پلتفرم حمل و نقلیک

ردهای باالترین استاندا در کناررا  های مدرنوریافن ساختمان. این موارد کلکسیونی استو دیگر  کلکسیونی هایطال و جواهر، اتومبیل

 امنیتی در خود جای داده است.

 اسیپایه و اس داشته باشد و به را لوکزامبورگ ارائه شده توسط یتنوع هنربتواند نقش کلیدی در  تا این مرکز طوری طراحی شده است

 ثار هنری و امور مالی لوکزامبورگ تبدیل شود.آ دسته برای

Freeport کندمی بازرسی محل در ی راو خروج یورود کاالهای ، کهکندفعالیت میدولت لوکزامبورگ  اداره کل گمرک تحت نظارت .

مالیات  اتحادیه اروپا، را تصویب کرده است که مطابق با مقررات گمرکی و مالیاتیدولت لوکزامبورگ یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده 

ی آزاد وارد میشوند غیر اروپایی به یک منطقهکشورهای  یا و اروپا اتحادیهاز کشورهای  هایی کهکاال گمرکی بربر ارزش افزوده و عوارض 

 را تعلیق میکند. 

 لجستیک /ترابری 
 مسیرایی بهبود بخشد. این کشور در ات بین قارهلوکزامبورگ به طور مداوم در تالش است تا موقعیت خود را به عنوان یک مرکز تدارک

غرب اروپا قرار گرفته است. حجم باالی رفت و آمد در این کشور زمینه را برای رشد حمل و نقل،  –جنوب و شرق  -ترانزیتی شمال 

، DHLاز جمله  یهای متعددتشرکدر حال حاضر  و حمل و نقل ترکیبی فراهم کرده است. خدمات کانتینر و نگه داری،انبارداری، باربری، 

KUEHNE + NAGEL ،CFL multimodal  وCargolux .در داخل و خارج از لوکزامبورگ در حال فعالیت هستند  

استانداردهای ایمنی اتحادیه با  هستند. این محیط لوکزامبورگ ترابریبخش ی هااز مشخصه قانونی و حقوقی ی،ادارمالیاتی،  مطلوب محیط

، پلتفرمپنجره واحد برای  یک ، و(Authorised Economic Operator-AEOاپراتور اقتصادی مجاز ) گواهینامه ت،اسمطابق  اروپا

  .می کند( را ارائه PLDA) امور ترابریغیرمستقیم  مالیاتو  ،گمرک بدون کاغذ
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 منتقل کنند. زامبورگ به بازار اروپاطریق لوکاند که کاالهای خود را از المللی تصمیم گرفتههای بیندر نتیجه، بسیاری از شرکت

در اروپا  ترابریبه منظور بهبود تنوع اقتصادی و تقویت موقعیت لوکزامبورگ به عنوان یک مرکز  شاخه دریانوردیو  شاخه لجیستیک

 اندازی شده است.راه

 و پیشرفته سبزصنایع  
را برای صنایع پیشرفته فراهم کرده است. با یک شبکه گسترده های زیادی لوکزامبورگ فرصتامکانات ترابری، به لطف موقعیت مرکزی و 

خود )تحقیق و توسعه(  R&D هایفعالیت که اندهای مهم تصمیم گرفتهو حمایت قوی دولت، تعدادی از شرکت عمومیاز مراکز تحقیقاتی 

 را در این کشور انجام دهند.

، حفاظت از محیط زیست برای پرورش تنوع پیشرفتهی توسط دولت به تازگ (EcoInnovation Clusterنوآوری زیست محیطی ) دسته

ی ساخت و سازهای سازگار با متخصص در زمینه های متعددشرکتبا وجود اندازی شده است. و توسعه صنایع سبز در لوکزامبورگ راه

کلیدی برای رشد در لوکزامبورگ  کمحریک  و تحرک الکترونیکی، پایداری های تجدیدپذیر، مدیریت آب و فاضالبمحیط زیست، انرژی

 .به شمار می آید

 بهداشت یفناور 
 برای علوم زندگی و پلتفرم اختصاصیبرای ارائه یک  رقابتی، المللیروی تاسیس یک مرکز علوم زیستی بینبر ، لوکزامبورگ 2008از سال 

های پزشکی انفورماتیک، پزشکی از راه دور و دستگاهبیو ،تاکید خاص بر روی تشخیص مولکولی متمرکز شده است. فناوری سالمتیهای طرح

 وجود دارد.

شناخته شده  در لوکزامبورگ ایجاد مشارکت استراتژیک بین سه مؤسسه تحقیقات جهانی ینقطه عطف مهم برای فناوری سالمتیک 

 همکاری بودهی این ه بسیار مهم نتیجهدانشگاه لوکزامبورگ و مراکز تحقیقاتی عمومی لوکزامبورگ بوده است. تاکنون سه پروژ آمریکایی،

 است.

 The Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL) 

 The Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) 

 مرکز تحقیقات عمومِی  سرطان ریه در مربوط به اندازی یک پروژهراهCRP-Santé (Centre de Recherche Public de la 

Santé) 

 Luxembourgسالمت جدید لوکزامبورگ ) مؤسسهدر  CRP-Santéو  IBBLظور افزایش ظرفیت تحقیقاتی در لوکزامبورگ، به من

Institute of Health, LIH.با هم ادغام شدند ) 
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 صنعت خودرو 
در سایت تولیدی  30ر نفر د 10،000است که نزدیک به  خودروصنعت  رده اول و دومکنندگان تأمینبرای  لوکزامبورگ یک مکان کلیدی

یت لوکزامبورگ به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت قطعات خودرو فعالبازار متعددی در  بازیگرانمشغول به کار هستند. در آنها کشور 

 دارند.

ک مونتاژ در بلژیبه خطوط ، و نیز دسترسی آلمان، فرانسه و انگلستان تولید کنندگان خودرو در لوکزامبورگ توان تحویل سریع قطعات به

 .را ارائه میدهدو هلند 

 (2014 جهانی بانک) – ترابری عملکرد شاخص کشور در 165 کشور از هشتمین

 یالمللنیب نانیو کارآفر گذارانهیمتناسب با سرما 

 یعالر ایبس یهارساختزی 
المللی برای حمل و مل یک مرکز بارگیری بینشا مهم در قلب اروپا ظهور کرده است که پلتفرم ترابریبه عنوان یک  هلوکزامبورگ امروز

کند. لوکزامبورگ ل میمتص در اروپابار مقصدهای اصلی  ریلی آن، این کشور را بههای های مدرن و زیرساختو جاده شودمی نقل هوایی

  کند.وصل می ه یکدیگربالتیک و مدیترانه را ب ،بنادر شمال اروپاکه ، است اییک بندر رودخانه شامل همچنین

و باربری ریلی  Conternدر  Eurohub Centerهوایی  پارک ترابری مخصوص باربری، لوکزامبورگ دو هابر اساس این همکاری

Eurohub South  درBettembourg/Dudelange .ایجاد کرده است 

توانند در می ،کنندج از کشور فعالیت میدر خاراز لوکزامبورگ که  های باریهای اروپایی به آسانی در دسترس هستند: شرکتپایتختاکثر 

 .دباشناتحادیه اروپا دسترسی داشته  ملیاز تولید ناخالص  %80کمتر از یک روز به 

های )فناوری اطالعات و ارتباطات( و شبکه ICT زیرساخت پیشرفته استفاده از همچنین در حال گسترش ارتباطات خود با لوکزامبورگ

ی استقرار و راه انداز ها به منظوروکارکسببه ها از راه حلی طیفی ارائهبرای  ی بسیار امن عمومی و خصوصیمراکز دادهاست.  مخابراتی

( و سطح Tier-III) 3درحال فعالیت است که خدمات سطح مرکز داده  20دارای  همچنین اند. لوکزامبورگهای خود ایجاد شدهسیستم

4 (Tier-IVرا ارائه می )متصلبه مراکز اصلی داده در اروپا است که آن را با ظرفیت باال  اضافهارای یک شبکه فیبر . همچنین ددهند 

 کند.می

 یعموم هاییگذار هسرمای – ی( و نوآورR&Dو توسعه ) قیتحق 
و  دادهیش را افزا پذیریتواند تنوع اقتصادی و رقابت ( برای دولت یک اولویت است که به وسیله آن میRDIتحقیق، توسعه و نوآوری )

لوکزامبورگ به تحقیق  ملیاز تولید ناخالص  %1.16 ،2013گردد. در سال  (knowledge society) باعث ترویج و تقویت جامعه دانش

 و توسعه اختصاص داده شده بود.

 :شکل گرفته است بسیاریذینفعان ( لوکزامبورگ به وسیله RDIمحیط تحقیق و توسعه و نوآوری )
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 علوم و فناور مؤسسه( ی لوکزامبورگLuxembourg Institute for Science and Technology, LIST GIE که مراکز ،)

آورد تا پدیداری جهانی بیشتری را به تحقیق و نوآوری را گرد هم می Henri Tudorو  Gabriel Lippmannتحقیقاتی عمومی 

 و مواد IT، زیست ت: محیطحوزه متمرکز اس 3بر  مؤسسهصورت گرفته در لوکزامبورگ بدهد. کار این 

 سالمت لوکزامبورگ مؤسسه (LIH،) کهCRP-Santé   وIntegrated Biobank of Luxembourg (IBBL را گرد هم )

 آورده است.

 ،های زیادی قائل است. المللی اولویتبین هایهمکاریبرای تحقیق و  که دانشگاه لوکزامبورگThe Luxembourg Centre for 

Systems Biomedicine (LCSB)  ای تیم محور آن است.مراکز تحقیقاتی میان رشتهیکی از 

 LCSB همچنین دانشگاه لوکزامبورگ  کند.تحقیقات زیست پزشکی را تسریع می، با تقویت ارتباط بین تحقیقات بیولوژیکی و پزشکی

دی المللی و نهااعضای بین و دولتی ،ان صنعتیایجاد کرده است که محقق( SnT) اطمینان و اعتمادای را برای امنیت، مرکز میان رشته

 هم آورده است. گردایمن، قابل اطمینان و قابل اعتماد  ICTها و خدمات بر روی سیستمرا برای تحقیق 

 اقتصادی لوکزامبورگ -تحقیقات اجتماعی مؤسسه(Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, 

LISER) های اجتماعی و اقتصادی متمرکز کرده است.وزه سیاستکه تحقیقات خود را در ح 

 دوستانه برای کارآفرینان وکارکسبارچوب یک چ 
که  ،Luxinnovation پلتفرمگیرند. به ویژه به طور یکسان مورد حمایت قرار می ذینفعان عمومی و خصوصیکارآفرینی و نوآوری توسط 

 کند.وآورانه را ترویج میهای فناوری گرا و نایجاد، توسعه و فراگیری شرکت

برای یک نسخه ساده از شرکت با مسئولیت  الزم پیاده سازی قوانین و اصالحات فرآیند، وزارت دادگستری لوکزامبورگ در 2015در سال 

و یور 1ساده شده نیاز به تنها  SARLقابل توجه  ویژگی ترین( در لوکزامبورگ قرار داشت. برجستهSARL)خصوصی و قدیمی محدود 

ساده شده تحت یک سند  SARLیک  ، هزینه تأسیساز طریق اصالحات اضافه شدهاست.  مایه برای شروع به کارحداقل سربعنوان 

 ها را کاهش دادهباشد. این کار هزینهاز آن می ناشی ی انتشارثبت عالمت تجاری و هزینهمربوط به نام، هزینه ثبتخصوصی، شامل هزینه 

 بخشد.ی لوکزامبورگ را بهبود میدوستانه وکارکسبو جذابیت آفرینی را افزایش داده مسیرهای کارآمد کار و

حمایت ی فراهم کردن فضای اداری و آموزش از کارآفرینی به وسیلههای خصوصی نیز عمومی، تعدادی از سازمان هایعمل ابتکار عالوه بر

به  و منابع مالی تامینبرای  (business angels) فرشته انگذارسرمایهها و رینبرای گردهم آوردن کارآف هاییها و انجمنرویدادکنند. می

 شود.به طور منظم برگزار می اشتراک گزاشتن تجربیات،

 (IPیک سیستم جذاب برای مالکیت معنوی )

ها ترین چارچوبی از جذابیک ند مدت دارد ولالمللی، شهرت بهای بینی طیف وسیعی از شرکتبه عنوان مکان مورد عالقهلوکزامبورگ 

 دهد.ارائه می مالکیت معنوی ( وR&D) برای تحقیق و توسعهرا در اروپا 

های معافیت ، دولت لوکزامبورگ نوعی سیستم مالیاتی را وضع کرده است کهبین مالکیت معنوی و نوآوری در سایه توجه به هماهنگی

 شود.قائل میرا  مشخصیه از حقوق مالکیت معنوی ، و حق استفادها و سود سرمایه حاصلآمدبرای درجزئی 
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یل تبد (IP) برداری و حفاظت از مالکیت معنویآل برای بهرهایده مکانبه یک  ، این کشور رارگهای لوکزامبوو زیرساختسیستم حقوقی 

 کرده است.

 و چند زبانه یکار چند فرهنگ یروین کی 
هرروز تقریبا  باشد. این بازار شامل نیروی کار مجرب و چندزبانه است.المللی آن میمحیط بین یکنندهمنعکس بازار کار لوکزامبورگ

بعات مستقر در لوکزامبورگ، ت٪ از نیروی کار 40آیند. حدود نفر از کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک برای کار به لوکزامبورگ می 160،000

 آیند.به لوکزامبورگ می محور آننوآوری و  ارزشمندو  پویا جهان برای شرکت در نیروی کار که از سراسرخارجی هستند 

 (2014شاخص ) – INSEADجهانی اقتصاد پذیری در رقابت کشور 93 کشور از سومین

 

تقریبا  .کنندرگ به زبان انگلیسی صحبت میاز شهروندان لوکزامبو %75 های رسمی کشور هستند وزامبورگی، فرانسوی و آلمانی زبانکلو

 کنندصحبت می های دیگری غیر از انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی به عنوان زبان مادری خوداز نیروی کار لوکزامبورگ به زبان درصد 33

 . یتالیایی، اسپانیایی و یا هلندی(پرتغالی، ا)مانند 

یاری از کشورهای اروپایی کمتر است. به نسبت از بس نرخ پرداخت تامین اجتماعی، نرخ مالیات بر درآمد و قالب رقابت پذیری نیروی کاردر 

های بیکاری در ترین نرخاست. نرخ بیکاری در لوکزامبورگ یکی از پایین ییاروپا یهای کلیدی در جذب استعدادهااین یکی از ویژگی

الزامات کند تا راهم میبرای لوکزامبورگ این موقعیت را فو با صالحیت آن نیروی کار چند زبانه و ( 2014در سال  %7) اتحادیه اروپا است

  را فراهم کند.گذاران کارفرمایان و سرمایهمورد نیاز

 لذت بردن از سبک زندگی  

 یزندگ تیفیک  
آن های بسیار عالی و زیرساخت باکیفیت های بهداشتیلوکزامبورگ ریشه در ثبات سیاسی، سیستم مراقبت در استانداردهای باالی زندگی

 دارد.

زمین مهاجرت بوده است. امروزه این کشور به مقصد مورد عالقه کارگران تبدیل شده است و تالش قابل توجهی لوکزامبورگ همواره سر

 بسیار را به مکانی، آن بلند مدت کشور و اجتماعی ثبات سیاسی گرفته است.صورت  ها در کشورآنبرای تسهیل ادغام اقتصادی و اجتماعی 

  امن برای زندگی و کار تبدیل کرده است.

ترین جذابآن نگاه کرد. لوکزامبورگ یکی از  های بهداشتیمراقبتتوان به سیستم می ،برای کیفیت زندگی واضح مثالیک به عنوان 

های پایین برای کارگران و کارفرمایان، پوشش گسترده، منافع باال و بستهنرخ پرداخت با  ی تامین اجتماعی موجود در اروپاهاسیستم

 .باشدرا میسخاوتمندانه را دا

 هستند.مقرون به صرفه و درآمد باالتر از متوسط برخوردار زندگی های هزینه، ها در لوکزامبورگ از قدرت خرید باالخانواده
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های اروپایی برای مهاجران که شهر لوکزامبورگ در مقایسه با بسیاری از دیگر شهر دهدنشان می 2014در سال  Mercerنظرسنجی هزینه 

 .کشور بوده است 221از  56این شهر در رتبه  2014در سال  ست.تر اارزان

 (Mercer 2014 سال نظرسنجی)  – مهاجران برای زندگی ی کیفیتزمینه کشور در 223 کشور از نوزدهمین

 یالمللنیب ینظام آموزش کی 
دهنده تنوع زبانی در کشوراست س نشانالمللی است. نظام مدارنظام آموزش و پرورش لوکزامبورگ شامل: مدارس دولتی، خصوصی و بین

ی درسی مدارس نیز برای شود. برنامهلوکزامبورگی( برگزار می وها با سه زبان رسمی )آلمانی، فرانسوی که در مدارس دولتی، کالس

 شود.ی برگزار میآموزان خارجهای مختلف فرهنگی و اقدامات خاص برای رفع نیاز دانشآموزان با زمینهپاسخگویی به نیازهای دانش

المللی مدارس خصوصی و بین ،را عمدتًا به زبان انگلیسی فرا بگیرند متوسطهخواهند فرزندانشان دوران ابتدایی و که می مهاجرانیبرای 

 International School ofالمللی لوکزامبورگ )ی بیناینگونه مؤسسات عبارتند از: مدرسه بسیار معتبری وجود دارند.

Luxembourg, ISLمدرسه اروپایی لوکزامبورگ ،) (European School of Luxembourg) المللی و مدرسه بینSt. George’s 

 ی آموزشی بسیار غنی را، تجربهو در دسترس بودن اینگونه مدارس المللیبینکنند. تنوع که در میان دیگر مؤسسات آموزشی فعالیت می

 .آموزندهای اصلی لوکزامبورگ یا بیشتر از یکی را در طول تحصیل خود میاغلب یکی از زبانکه  فراهم کرده است آموزانیبرای دانش

ری را از طریق همکا خوبیالمللی و چند زبانه چشم انداز بیندانشجویان و کارکنان دانشگاهی  بهبرای آموزش عالی، دانشگاه لوکزامبورگ 

 دهد. اروپایی و بخش مالی ارائه می مؤسساتبا 

سیستم آموزشی  (.2015)در سال  کنندکشور در آن تحصیل می 107از  دانشجو 6،157تأسیس شد و  2003گاه لوکزامبورگ در سال دانش

 دین مرکز تحقیقاتی و، چنیدانشگاه پردیس، شامل Belvalواقع در  (Cité des Sciencesشهر علم )آن به شدت پژوهش محور است. 

در لوکزامبورگ نیز  Miamiو دانشگاه  Sacred Heartی دانشگاه پردیس دانشگاه هایی از. شاخهتاس های نوپامحلی برای پرورش شرکت

 قرار دارند.

های دیگر در فرانسه، آلمان و بلژیک و دانشگاه شناخته شده وکارکسبعالوه بر این، لوکزامبورگ فقط چند ساعت با بسیاری از مدارس 

 دارد.فاصله 

 (مراجعه کنید ،: آموزش و پرورش37ل به فص )برای اطالعات بیشتر

 فرهنگ و اوقات فراغت 
ها از تئاترها، سینماها و موزه طیف وسیعیهای فرهنگی است. فرهنگ کشور به لطف تنوع ذاتی، لوکزامبورگ دارای طیف وسیعی از فعالیت

 Museumو موزه هنر مدرن ) Rockhal، سالن کنسرت Philharmonie شود.را شامل میهای موسیقی و ادبیات محلی جشنوارهتا 

of Modern Art, MUDAMهر  فرهنگی نیازهای و هستند هاهای فرهنگی معاصر هستند که جایگاه طیف وسیعی از برنامه( مکان

 کنند.ایی را برآورده میسلیقه
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میراث سایت به عنوان  1994های توریستی متعدد است. استحکامات شهری و شهر قدیمی در سال لوکزامبورگ همچنین دارای جاذبه

 Valleyدره هفت قلعه ) و خود درهم پیچیده شده های انگوربا باغ Moselleی اند. درهیونسکو قرار گرفته جهانیجهانی در فهرست میراث 

of the Seven Castles ).از نقاط دیدنی آنجاست 

همچنین دارای  کشور روی بکر برای کشف آنهاست. اینپیاده رمسی 500های زیبای استثنایی با بیش از لوکزامبورگ دارای مکانحومه 

های آب معدنی است. دوچرخه سواری یکی دیگر از های تنیس و چشمههای گلف، باشگاهورزشی و تفریحی شامل زمین امکانات وسیع

که در دسترس عموم است سواری چرخهویژه دو و راه کیلومتر مسیر 600های معروف در لوکزامبورگ است، این کشور دارای بیش از فعالیت

 کیلومتر دیگر به این مسیر اضافه شود. 300قرار است سال آینده و  مردم قرار دارد

پنج ستاره شناخته رستوران  10و بیش از  Moselleرودخانه  ساحل، با شراب عالی از آن ی غذاییلوکزامبورگ همچنین به خاطر سلیقه

 شده است.
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 ییلوکزامبورگ استثنا 
 دهد.یمپرورش را ارائه و  یبارز انسان اتیاست که خصوص ییاروپا یاز کشورها یکی ،(2015در سال ) ساکننفر  563،000 با لوکزامبورگ

 لوکزامبورگ د،یآیم انیبه م هایمردم و دارائ تیو امن یاسیکه صحبت از ثبات س ی. وقتندیگویکوچک م یاروپا هیرا اغلب اتحاد لوکزامبورگ

 برگ برنده است. کی یدارا

 یوقتکند. های موجود در جهان رتبه بندی میترین پایتختلوکزامبورگ را جزو امن در مورد کیفیت زندگی Mercerنظرسنجی سالیانه 

همچنین  زامبورگ. لوکمتری خواهید داشتک ینگران ،دیکنیخود انتخاب م ییاجلسات حرفه لیتشک ایاقامت و  یکه شما لوکزامبورگ را برا

 ی باالیی دارد که این به معنای زندگی شهری با کیفیت باال است.ساکن( رتبه 500،000د )با کمتر از هوشمن هایشهر انیدر م

 Service-Qualitéit Lëtzebuerg تفریحی که برچسب کیفیت " یهاو جاذبهها اردوگاهها، هتل ها به تناسبدر مقایسه با دیگر کشور

Qب برچس با افتخار دارای ستیز طیسازگار با مح هایو اردوگاه هاهتل رد.قرار دا ییباال اریلوکزامبورگ در سطح بس باشند،" را دارا می

 در طبیعی از جمله پارک ییهااروپا به مکان ونیسی. کمپشتیبانی دولت برخوردار استاز  هستند که (Eco label) ستیز طیسازگار با مح

Upper Sûreشراب شنگن و شهر هی، دهکده ته Echternach ،برچسب "Eden" اعطا  را به دلیل گردشگری سازگار با محیط زیست

 کرده است.

 یبرا موارد بسیاریلوکزامبورگ  د،یو معامالت خوب باش ی عالیعاشق غذاها ایمند به فرهنگ، و عالقه کی ایو  یفعال ورزش کیشما  اگر

 ت.کرده اس لیتبد یالمللنیجامعه ب کیلوکزامبورگ را به  جوامع محلی، و نیمهاجر ازمنحصر به فرد  بیترک کی ایجاددارد.  ارائه به شما

العاده ای از زبانها هستند و میتوان تصور کرد که چه ترکیب فوق یگذرنامه خارج صاحب یک لوکزامبورگ جمعیت محلیاز  %46 بایتقر

ی جزو و آلمان یکیبلژ ،ییایتالیا ،یفرانسو ،یپرتغال کنند که جوامعمختلف زندگی می تیمل 170از  شیبدر لوکزامبورگ  .وجود دارد

 و انگلیسی نیز به طور گسترده است یآلمانو  یفرانسولوکزامبورگی،  یکشور براساس سه زبان ادار یزبان ستمی. سها هستندبزرگترین آن

 هنر، ،ییغذا یقهی، سلمورد استفاده زبان از تمام ابعاد از جمله هافرهنگ و هاتیاز مل زینگاشگفت بیترک نیا شود.در همه جا صحبت می

المللی برای نیاز برای یک مکان بیناین امر بهترین پیشدهد. را تحت تاثیر قرار میلوکزامبورگ  یجامعه رهیاوقات فراقت، ورزش و غ

 برگذاری مالقاتهاست. 

   هافاوتتپر از  یشهر :لوکزامبورگ 
کز مر کیافتخار کند که نه تنها  تواندیلوکزامبورگ م امروزه اروپا است. هیو اتحاد Benelux موسس اعضای نیاتریاز پو یکی لوکزامبورگ

 یسازمانده یاست. برا یالمللنیب مؤسساتاز  یادیتعداد ز یخانههمچنین و  ییاروپا تختیپا کیبلکه  ،ی استالمللنیب یو مال یاقتصاد

 ای میمستقبه طور از آن  یکه بخش این کشور و دانش هارساختیاز ز دیتوانیشما م ،خود در لوکزامبورگ های شرکتیرویداد ایها کنفرانس

از  ییایپو بیتوسط ترک شما .دیمند شوبهره ،است ییاروپا ییهاتختیاز پا یکینقش بلند مدت لوکزامبورگ به عنوان  ینتیجه میرمستقیغ

 ونسکوی یجهان راثیدر فهرست م 1994از سال  یو شهر باستان یمیقلعه قد ن،یشد. عالوه بر ا دیزده خواهو معاصر شگفت یباستان یمعمار

 است. خیدر تار قیعم یهاشهیمدرن با ر یاند. به طور خالصه؛ لوکزامبورگ کشورقرار گرفته

 یرا در خود جا یجذاب و باورنکردن یفرهنگ یهااز مکان ییاستثنا یبیترک ، لوکزامبورگخود یقیصحنه هنر و موس و متعدد یهاموزهبا 

 Luxembourg) لوکزامبورگ یگردشگر یدفتر مل ،دیفرهنگ و هنر لوکزامبورگ را کشف کن دیتر بتوانشما راحت نکهیا یبرا .داده است
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National Tourist Officeو منطقه بزرگتر لوکزامبورگان جاذب در مک 80از  شیب ی کارت را برای(، دسترسی رایگان به وسیله 

(Greater Region) .ایجاد کرده است 

 دیخر یکه برا کنندیشهر شما را دعوت م مساعد های پیاده. خیاباندارندلوکزامبورگ در  ییهاشعبه ،مهم یتجار یهاهمه مارک بٌایتقر

واقع در شهر لوکزامبورگ که در  یهاها و رستوران. مغازهدینجستجو ک یکی یکیها را خود فروشگاه یمورد عالقه یهااجناس و مارک

فرم مراکز خرید، پلت. کنندیم جادیا انیمشتر برایرا  خوبی دیخر یتجربههستند که  یتیچنان جذاب یدارا ،قرار دارند یخیتار یاهساختمان

 آورند.گری درون شما را به ذوق می، روح معاملهددمتع های خریدمراکز و بازار نیهمچن .کنندا برای خریدی خوب فراهم میکاملی ر

اد به شما چند پیشنه دییایب ای ندارید،برای امشب برنامهمتنوع است.  قیاست که مناسب سال یدارزندهاز شب ییاهیروح یدارا لوکزامبورگ

دستور کار ما شامل  یاصل یعنوان مرحله ، بهاست لوکزامبورگ یهااز رستوران یکیدر  عالی یغذا کیاول شامل صرف بدهیم: پیشنهاد 

رقص  هایباراز  یکیدر  یدنیدو نوش ای کی صرف بعد از ها؛شگاهیرقص و نما یهابرنامه یمختلف از جمله کنسرت، تئاتر، اجرا یشنهادهایپ

در  ؟رسد، نهخوب به نظر مید. مختلف سرو خواهد ش نهیالعاده از گزفوق هیآرا کیبا  راهکامل هم سکویدحالت  کیلوکزامبورگ، دسر در 

 .شودیو خالق داده م یابتکار یبه کارها زهیجا دوازدهاز  شیهر سال ب

 (Belval University Campusِبلَول ) یدانشگاه سیپرد 
در  Belvalی دانشگاه سیاز فرودگاه قرار دارد. پرد یلومتریک 25و  تختیاز پا یلومتریک 17 یفاصله در Belvalدانشگاهی  سیپرد

 واوقات فراغت  ،یزندگ ق،یکار، مطالعه، تحق قرار دارد که مکانی منحصر به فرد برای Esch-sur-Alzetteی شهر نشین قسمتی از محله

 ،راکسالن  نما،یاز جمله سی ادیدر آنجا موارد زدر حال ساخت است. فوتبال  نیزم 120به اندازه این پردیس در زمینی  است. دیخر

 Claude از جمله شناخته شده در جهانمعروف معاصر لذت بردن وجود دارد. معماران  یبزرگ برا دیمرکز خر کیو  اربهنر،  یهایگالر

Vasconi،Baumschlager   وEberle ی میمرکز شهر قدی اروپایی غنی از معماری را بوجود آوردند. هایکی از جدید ترین شهرEsch-

sur-Alzette ه قرن نوزدهم را مشاهد یمعمار یغن راثیم دیتوانیشهر شما مدر . با راه رفتن شودیخته ممعروفش شنا دیبخاطر مراکز خر

 ( است.Rainbow City) کمانیشهر رنگین المللیعضو شبکه بین کی Esch-Alzetteه، سرزند یبه عنوان شهر .دیکن

 عتیدر قلب طب سیاحت :لوکزامبورگ 
 نیو سرزم Ardennesناهموار  یهاتا تپه Moselleدره  یدامنه در شراب دیست. از تولا تیبه طبع یبازگشت واقع گرجلوه لوکزامبورگ

سوییس کوچک  یسنگ یهابهیکت را در خود دارد؛ از عصر شکوه صنعت ییهانشانه(، هنوز Land of the Red Earthزمین قرمز ) معروف

شود که این کشور، ر قلب لوکزامبورگ قرار دارد، باعث میکه د (Gutland) صخره سرسبز ایو  (Little Switzerland) لوکزامبورگ

 دهد.اد ارائه را به افر یو مجلل بایز یندازهااچشم

. گذارندیم شیاز لوکزامبورگ را به نما ییبایو ز زیانگشگفت یاندازهامناظر و چشم ها،اچهیدر ها واز رودخانه دهیپوش یهاو جنگل هادشت

مهیج پس از پیچ، انداز چشم کی ایقلعه مرموز و  کیوصف،  رقابلیو غ بایز یروستا کی به معنای کشف نینهمچدر لوکزامبورگ  عتیطب

وجود دارد که  ی. هنوز در قلب لوکزامبورگ نقاطاست یرنگ عتیو خم و طب چیپر پ یها، رودخانههاهای زیبای قرار گرفتن سنگترتیب

 ، که در سراسر سال انجامرویو پیاده عاشقانه یگشت و گذارها ،یخانوادگ یوجود تورها مانده است. با یدست نخورده )توسط انسان( باق

 مشاهده شوند. دیبا کهدر لوکزامبورگ وجود دارد  یادیهنوز نقاط ز شودیم
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گرمی را برای های فیزیکی همراه با سرهای لوکزامبورگ چالشورزش ،ییهوایی و ایدر یهاگرفته تا ورزش یو دوچرخه سوار یکوهنورد از

ن به میزان دوچنداباز  یفضادر  یهاورزشنظیری که در اطراف لوکزامبورگ قرار دارد، به دلیل محیط طبیعی بی شوند.پیر و جوان شامل می

و ع های وسیاندازها چشمکه بیشتر آن کندیگلف فراهم م یهانیزم یرا برا یآلدهیا طیمح ی،مناظر متنوع و عالافزایش یافته است. 

شوند. شامل می Junglinsterو  Canach ،Clervaux ،Christnach ،Gaichelای چالش برانگیزی را به خصوص در های تپهزمین

 .دهندیارائه م انیاقامت خوب به مشتر کیرا همراه با  ییهاگلف بسته نیزم یدارا یهاهتل

  دوچرخه سواران بهشت 
کوهستانی و یا سواران که دوچرخه ستیزیهمان چ قاٌ یمناظر متنوع دق نیا ؛یصنعت ریبا یهانیزم ع،یوس یهاپر از تپه، جنگل یهانیزم

 یهاتنوع" گکه لوکزامبور کندیموضوع ثابت م نیتجربه کنند. ا توانندیم کنند،یکه لوکزامبورگ را با دوچرخه کاوش م یزمانتفریحی 

 ی،سواردوچرخه یکوهستان ریمس 28و  که به طور واضح نشانه گذاری شده است یسواردوچرخه ریمس لومتریک 600دارد.  یی"ارهمنتظ ریغ

 ورزش کردن. یا به دلیلو  بایمناظر ز دلیلبه  یا برد،می باالضربان قلب هرکسی را به طور قطع 

های دقیق، طف نشانه گذاری. به لهستندقدیمی آهن راه ریاز آنها در مس یبخش است. برخلذت یسواردوچرخه ریمس 23 یدارا لوکزامبورگ

  .دیکن یدوچرخه ط لهیامن به وس یرهایکشور را با استفاده از مس دیتوانیم نیشما همچن

" Veloroute SarreLorLuxمسافت " لومتریک 110. با کنندیاز مرز لوکزامبورگ عبور م یالمللنیب یسواردوچرخه یرهایاز مس یبرخ

آهن در امتداد خط راه "Vennbahnی "سواردوچرخه ری. مسکندیامبورگ را به هم وصل ملوکزو  Sarrebrücken ،Metzهای شهر

 قیرا از طر ایتالیا Brindisi شهر" Eurovelo 5ی "سواردوچرخه ری. مسکندیوصل م زامبورگرا به لوک Aachenکه سابق است 

 کزامبورگ وجود دارد." در لوBrindisiکیلومتر از مسیر " 107 .کندیلوکزامبورگ به لندن وصل م

شهر و  یهاپارک آن است. یو فرهنگ یعیطب راثیمی با قدمتی دارد که نشانگر سواردوچرخه یرهایلوکزامبورگ مس ،یسطح محل در

و  Mullerthal ،Ardennes ،Moselی است. در نواح آلدهیسواران ادوچرخه یبرا تختیدر پا یسواردوچرخه خصوصم یرهایمس

Diekirch دوچرخه اجاره کن یک طرح(Rent a bike) مخصوص به خود را دارد که یطرح اجاره دوچرخه ،تختیپا معروف ست. بسیار 

" Vel-oh "در . شودیم دهینامEsch-sur-Alzette هم "Velo-ok" بوده است. یطرح موفق 

 یدوچرخه و اتاق یبرا یلچسب، محلصبحانه د کیسواران وجود دارد. در آنجا به دوچرخه" Bed&Bike" تحت عنوانمحل اقامت  85

هیات مدیره  ،یدهندگان خصوصسازمان .شودیسواران به آنها داده مدوچرخه ازینقشه و اطالعات مورد نو  خشک کردن لباسشان یبرا

 یسواردوچرخه یو تورها یسواردوچرخه هایییراهنما، (youth hostels) های جوانانخوابگاه کل یو اداره ایگردشگری منطقه

 .دهندیکوهستان را ارائه م

ین . ادهندرا ارائه می )بدون چمدان دوچرخه سواری کن(" cycle without luggageهای اقامت، فرمولی به نام "برخی از این مکان

 ونیراسفد یبرا شنهادیپ نیدر صورت درخواست، ا .کنندیمحمل گرینقطه به نقطه د کیرا از  چمدانکه آنها  بدین معنی است که

هایی که برای تعطیالت اجاره مکانو  نگیکمپ یهانیها، زم. انواع هتلوجود دارد Ardennes یهاهتل ونیجوانان و فدراس یهاخوابگاه

 .دهندیگردشگران و دوچرخه سواران ارائه م هب ایپیشنهادهای ویژه دهند،می
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است که سفر  یبرامورد نیاز  هایو نقشه اطالعات یهمه شامل ست، کها  http://tourisme.geoportail.lu شروع یراه خوب برا کی

را ها اطالعات و نقشه توانیم توسط آن هوشمند است، که یهاتلفن برای اپلیکیشنی گرید ینهیگز کی. قابلیت دانلود و چاپ شدن دارند

 .دردر هر زمان و مکان دانلود ک

خود را در هنگام سفر همراه  یهاتا دوچرخه دهندیسواران اجازه مبه دوچرخه لوکزامبورگ، ایی منطقهآهن و خدمات اتوبوسرانراه یشبکه

 دنبال کنند. گرید ستگاهیبه ا ستگاهیا کیها را از راه دهدیسواران اجازه مموضوع به دوچرخه نی. ااورندیخود ب

 سواری طوالنی دوچرخهبرای  هامسیر ترینکیفیتبا  
 ،ینوازشهر با مهمان یحومه ییبایز یک فرمول منحصر به فرد است. (Luggage-free rambling) بدون چمداندوچرخه سواری طوالنی 

با  تیموفق نیاول .هستند تیفیکاین  دییتأای برای نشانه یالمللنیب هایشده است. برچسب بیخوب ترک یو غذاها یامحصوالت منطقه

 یسر کنشانگر مطابقت با ی تیفیک المللی ایجاد شد. برچسب" در سطح بین Mullerthal " و "Escapardenne ی "رهایمس ییشناسا

 .دیمنطقه را برجسته نما مشخصاتحومه شهر و  دیبا ری. مسبسیار سختگیرانه است یارهایاز مع

حلقه  سه از –کوچک لوکزامبورگ سوئیس  – Mullerthalمنطقه از  که طول دارد لومتریک 112مجموعٌا " Mullerthal Trail" ریمس

 یهاو صخرهغارها  طول راه، در .کندیعبور م رینظیب یخیتار یو بناها پر از گل یهاها، مزارع و باغجنگل انیاز م ریمساین . کندمی عبور

حال  نیدرع کند وعمل میمنطقه برای ز اطالعات مرک کیه عنوان ب Heringer Mill. زدیانگیتعجب انسان را برم بیو غر بیعج

توانند در حتی می دوچرخه سواران"، Best of Wandernروی "به عنوان یک مرکز پیاده .دهدرا نیز ارائه می خوشمزه یمحصوالت محل

 " است.Mullerthal Trailی از "نقطه شروع عال کیEchternach ی . شهر معبدی قرض بگیرندروادهیپآن جا تجهیزات 

" لذت ببرند. Escapardenne-Eisleck Trailکیلومتری " 104توانند از مسیر را دوست دارند، میمتوسط های کوه پیماییکه  یکسان

 کوچک از جمله یو شهرها بایز یاز روستاهاادامه دارد و  در بلزیک La Roche-en-Ardenneتا  Kautenbachاین مسیر از 

Clervaux ،Asselborn و Munshausen در سطح مسیر " یروادهیپ ریمس نیا ،یو فرهنگ یخی. از نظر تارکندیعبور مMullerthal 

Trail.است " 

راه در  نی. ااهدا کرده شنگن بدون مرز یروادهیپ ریمسرا به  (Premium Trail) مسیر ویژه عنوان "Wandermagazin"مجله آلمانی

 شود، ومنتهی می Stromberg شدهت حفاظت عیطب ، بهریادامه مس در شود.شروع می Moselleی کناره موزه اروپا در شنگن و یکینزد

 یدره ییااز مناظر افسانه دیتوانیارتفاعات شما م باالی در .رسدیم Contz-les-Bains یرانسوبا عبور از مرز فرانسه به دهکده ف

Moselle کشور فرانسه، آلمان و  از سه که سازدیشما را قادر مبدون مرز" "شنگن  ،یی خودایجغراف تی. با توجه به موقعدیلذت ببر

مسیر  عنواننیز " Manternacher Fiels " دوچرخه سواری طوالنی" به مسیر Wandermagazin" مجله دیدن کنید.لوکزامبورگ 

مشاهده  Syre یباشکوه را در امتداد رودخانه عتیطب دیتوانی، شما مِترِیر-لوکزامبورگ. از طریق اتصال با مسیر راه آهن را اهدا کرده ویژه

 مسیر 10نقطه مورد عالقه، این مسیر را جزو  89 .بسیار غیر منتظره استدوچرخه سواران های انگور موجود در قلب جنگل برای باغ. دیکن

 عدد در آلمان و لوکزامبورگ قرار داده است. 520برتر از بین  پیاده روی

 

 

http://tourisme.geoportail.lu/
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 جربغذاشناسان م یبرا یمقصد 
مربوط  یدار به خود اختصاص داده است. در سفرهاستاره یهارستوران ادیرا از لحاظ تعداد ز خود رتبه نخست لوکزامبورگ، های سالسال

. در انتخاب مقصد کاملی است برای شروع ،لوکزامبورگ یالمللنیب یمتنوع است. غذاها اریبس یخورفرهنگ غذا ،یشام رسم ای یبه آشپز

ی مسابقات آشپزدر است که  یزن نیاول Lea Linster . خانمکنندی و آشپزی میزندگدر کنار یکدیگر  تیمل 150از  شی، بلوکزامبورگ

Bocuse d’Or یگردشگر یاداره خوشمزه است. یهادلگی یبرای لوکزامبورگ مکان خوب ،یآشپز عالی اتیبا تجرب راههم است. برنده شده 

 ارائه داده است. سالیق مختلف راضی کردن این یرا براای ویژه یشنهادهایشهر لوکزامبورگ پ

 یآشپز هایو درس یآشپز هایگویند و شما را به رویدادبا خوشحالی نکات آشپزی خود را به شما میمختلف لوکزامبورگ  یسرآشپزها

 هستند. یاب لوکزامبورگساخته شده با شر غذاهای متخصص ،هستند نیز شراب رانیسف از سرآشپزها که یکنند. بعضمیدعوت 

شما را  و د،یمنتخب منطقه را مزه کن یهاکه شراب کندیشما فراهم م یرا برا یفرصتلوکزامبورگ،  Moselبه رود  تفریحی سفر کی

آلمان و  ی شرابهای تولید کنندهکشور نیب ی شراب سازیهکتار منطقه 1200. بازدید کنیدشراب  هایسرداباز میکنند که  ترغیب

 دیتول نهیو منحصر به فرد خود را در زم یلوکزامبورگ سبک شخصدر شراب  کنندگاندیلتو گانشان،یانسه قرار دارد. با الهام از همسافر

 اند.شراب توسعه داده

 Tinglyود. شن میدر تاکستا یاتور با دوچرخه اجاره کی ایو  ،قی، سفر با قام شراببا ِت ییروهاادهیپ شامل Moselهای جالب در رویداد

Crémant ،elegant Riesling ،fruity Pinot Blanc ،Pinot Gris ،exotic Gewürztraminer ،Rivaner ،strong Pinot 

Noir ،ی شراب مخصوص منطقه البته وElbling  وAuxerroisهستند لوکزامبورگفرهنگ شراب  یتجربهخوبی برای  های، گزینه. 

 یروستاها، رودخانه مهیج ازمنظره  کی شاهد دکنندگانی، بازدWasserbillig شنگن و نیرودخانه، بکنار  لومتریک 42 مسافت طول در

 یهاتی. ساد هستندکنیم بیترک بسیار ممتاز یپخت و پز منطقه را با غذاهاکه  ،ییغذا یقهیسلو یک معاصر  یشراب با معمار یخیتار

 .اندکرده یگذارهیپا سنت شراب را کهاست  ییهایروم یادآوری شناسباستان

 تاک کردن یک به فرزندی قبولممکن است به فکر شما  نیبنابرا کندیشراب، شما را رها نم یداشتن منطقه دوست نیا شور و شوق اگر

. آوردروز خوبی را برای شما به ارمغان می کنندهرهیخ منظره کیانگور و  یهاباغ میاندر شنگن، در  Markus در برج نیم چاشت. دیباش

 د.نرا مشاهده کن یسازو بم شراب ریز تواندیم گاندکنندی، بازدEhnen در موزه شراب

که تولید شراب با کیفیت  ،ی الزامات سختگیرانه استدهنده" نشانMarque nationale – appellation contrôlée نشان کیفیت "

 کند.می برجستهکه هویت آن را  ستهاتاکتخاب بهترین " انCrémant de Luxembourg " تولید . شرط اولکندرا تضمین می

خوب در لوکزامبورگ  یزندگ هایی ازنشانگر ی،آشپز یو بازارها( Viandenی آجیل )، بازارها(Grevenmacher) شراب یهاجشنواره

 هستند.

مغزدار،  کیک ،یمعطر، خردل و چا اهانیکره، گ ،یی، گوشت و محصوالت غذای گندم آلمانی )کندروس(بر پایه عسل، محصوالت آبجو،

به مدت زیادی است که مشهور و مورد استقبال هستند.  تیفیک نیلوکزامبورگ با بهتر ذیو لذ یمحل داتیو ژامبون، تول سیسوس رها،یپن

رائه شده است. از ا ،دیشویبا آن مواجه م گرید یکه به ندرت در جاها تیفیسطح از ک کیالعاده و تنوع فوق زا یانداز آشپزچشم کیشما 

 نیبا باالتر سفره غذایی لوکزامبورگ ز،یبرانگ نیتحس یهاتا رستوران های دنج و دوستانه وتا مشروب فروشی ،ییروستا یسنت هایمسافرخانه

 بسیار متنوع است.و خدمت سخاوتمندانه  تیفیک
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"Luxembourg House "که  گذاردیم شیدر معرض فروش و نما مصنوعات راو  یمحل داتیاز تول یاریاست که بس یفروشگاه

و این مکان را به عنوان مکانی واحد برای  گسترده شده اند رامترمربع  85 بالغ بر یمساحت در هاکاال. ی مهارت محلی استدهندهنشان

 اند.شان در خارج از کشور تبدیل کردهگردشگران به منظور خرید سوغاتی برای دوستان و خانواده

برای  .استمقدس باز  یپاک و روزها دیع ،هاکشنبهیتمام طول سال از جمله  ایجاد شد و در وزارت اقتصاد لوکزامبورگ توسط فروشگاهاین 

 مراجعه کنید. www.luxembourghouse.luکسب اطالعات بیشتر به سایت 

 و ضد استرس تندرستی 
بخش داده است و مناظر آرامش شیافزا به طور چشم گیری در طول چند سال گذشتهصوص، لوکزامبورگ فعالیت خود را در این حوزه به خ

. تفراهم کرده اس یو آرامش یسالمتی و یا مراکز ارائه دهنده خدمات ریضد پ یهابرنامهو بی نیازی از  غلبه بر استرس یآن فرصت را برا

 یدرجه سانت 24 یدر دما یمعدن یهاعرضه شده توسط چشمه یتمناظر سونا و حمام حرار نیز آخراقدیمی آبگرم، مانع استفاده سنت 

محل تجمع مطلوب  کی ،یچا یسنت یهاقمار و رقص ینوهایکاز ،ی خودفرهنگ هایبرنامهبا  ،Mondorf-les-Bains شود.د نمیگرا

ختان، پر از گل، انواع در یهانیزم شاملهکتار  42.6 طقه پارک با مساحتتا به حال بوده است. من 19از قرن  یسالمت یابیآرامش و باز یبرا

کوچک  مکان 12. تندرستی تخصیص یافته است یپارک برا یعموم یاز فضا ی. بخشاست ییمایباز و موزه هواپ یفضاهایی در جشنواره

 .شودیگراد گرم م یسانت درجه 28 دمای مجموعه تا نیاستخر ا خدمات سونا اختصاص داده شده است. برای ارائه

 زیانگجانیه یفرهنگ 
 است. یجذاب یفرهنگ خیتار یکشور دارا نی. اکندیم فایدر لوکزامبورگ ا ینقش مهم فرهنگ

واقع در  (Gallo-Romanفرانسوی)-رومی لرا در مح یشناسباستان یهااز کاوش یسر نیاول یشناسانجمن باستان ،19قرن  اواسطدر 

Dalheim-Pëtzel ین ب رومی یدر جادهمسیح  سال قبل از میالد 20 بزرگ، که قدمت آن به یمنطقه نیجام داد. اانTrier و Metz 

 یدر آنجا کشف شده است. مجموعه تئاتریسالن آمف یک یهاو معابد است. خرابه یعموم یهاساختمان، هاخانهگردد، شامل باز می

 نیاز بزرگتر یکموزه ی نیقابل توجه است. ا( National Museum of Art and History) خیهنر و تار یموزه مل یشناسباستان

 – nine Muses) میوز 9ای نشانگر موضوع ادبیاتی و اسطوره در بخش اصلی شود کهرا شامل میرنگارنگ اروپا  کییموزا هایمجموعه

، Echternachرا دارند: در  دنیدر کشور ارزش د ییویالی روستا. چند است زئوس شعر و موسیقی(، دختران خداوند بزرگ، هایالهه

 آلپ است. یهاکوه یکشف شد در قسمت شمال یهامکان نیاز بزرگتر یکی gallo-romanی الیو

 شود،یم هیمنحصر به فرد تغذ ینیرزمیقنات ز کیتوسط  الی، وWalferdange در است. انیروم یتیفرامل یفرهنگمسیر از  یبخش نیا

هنرهای قدیمی یک گرمابه روم باستان وجود دارد.  Mamerت. در بزرگ اس یماه کدر قالب ی Gallo-romanی ایبقا Mersch در

 نیهمچن اماشود. برگزار می یامپراتور یباستان تختیپا Trèves/Trierشهر  کینزد Moselleمنطقه  درمراسم خاکسپاری عمدتًا 

، Larochette ،Beaufort ،Hesperange ،Luxembourg ،Bourscheid ،Schorelsی )قلعه قرون وسط 12 یهاخرابه

Heringen ،Brandenbourg ،Koerich ،Pettingen ،Useldange ،Septfontainesای بزرگ از گذشتهای باشکوه دهنده( گواهی

 یجهان راثیدر فهرست م 1994که در سال  لوکزامبورگ است یشناسقسمت باستان نیترلوکزامبورگ قابل توجه یباستان ی قلعهایبقا است.

 .گرفتقرار  ونسکوی

http://www.luxembourghouse.lu/
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مختلف  یهاداده است که امروزه توسط قلعه یقدرت یو اربابان لوکزامبورگ حاکمانبه  آلمانیو  نیالت یهافرهنگ نیمطلوب آن ب تیموقع

، Vianden ،Beaufort ،Bourscheidیی بزرگ بازسازی شده )هاتنها قلعه نه و استحکاماتشان مشهود است. یقرون وسط

Bourglinster  یاClervaux )کندیو حماسه آن زمان را آشکار م اسطوره ،شکوهبا یهاقلعهمتعدد  یهابلکه خرابه. 

از  ییهاسابق و بخش قلعهاست؛  یجهان یفرهنگ راثیبه عنوان م ونسکویسه مورد از موارد انتخاب شده توسط  یکشور کوچک دارا نیا

، Clervaux در قلعه Edward Steichen توسط (The Family of Man) ی انسانخانواده یعکاس شگاهیلوکزامبورگ، نما یمیشهر قد

به خاطر  Echternachی او در . صومعهSt. Willibrord به افتخار Whit Tuesdayدر  (Dancing Procession)  صفوف رقص ای

  داشت. ینشهرت جها یقرون وسطاز  انجیل و تورات هایرونوشتطال در  ینقاش

کامال معتبر ارائه  طیمح کیدر  یفئودال راثیم نیکشف ا یرا برا یعال یهافرصت ،هاو کنسرت هاشگاهینما ،یقرون وسط یهاجشنواره

. دنرا دنبال کن کندیعبور م Eischدوست داشتنی  دره انیقلعه که از م 7دره  یمل یروادهیپ ریمس توانندیم یروادهی. دوستداران پکندیم

 .شودیم دهیدی خیره کننده منطقه آرام با مناظر کیبا شکوه در  یهفت قلعه، در آنجا

 یایرفت و بقا نیاز ب 1867قلعه در سال  نی. اکندمی تبدیل جبل الطارق شمالبه  را لوکزامبورگ قلعه ،لوکزامبورگ یکیاستراتژ تیموقع

 فظت قرار گرفت.تحت محا ونسکوی یجهان راثیمبه عنوان  1994قلعه در سال 

 هیاتحاد مؤسساتی رسم یهااز مکان یکی به عنوان شهر همراه با بروکسل و استراسبورگ، نیاروپا است. ا یدر قلب همکار لوکزامبورگ

 یامضاه دلیل ب 1985ژوئن  14لوکزامبورگ، آلمان و فرانسه است که از  یکوچک در مثلث مرز ی تولید شرابروستا کی شنگن،. اروپا است

در  مرزی بازرسی یجیلغو تدردیدن کنید و در مورد  موزه اروپایی شنگنفراموش نکنید که از کرد.  دایپ یشهرت جهان نامه شنگنافقتو

 های امضا کننده اطالعات کسب کنید.کشور ی رایجمرزها

 Gottfried Böhm ،Ieohاز جمله بزرگترین اسامی شناخته شده در معماری را در اروپا،  یمرکز بزرگ مال کیبه عنوان  لوکزامبورگ،

Ming Pei ،Christian de Portzemparc ،Bernardo Fort Brescia ،Richard Meier ،Diener & Diener ،Roger 

Norman Foster  ،Roger Taillibert محلی پیشرو و موجد هم  و بسیاری دیگر را گرد هم جمع کرده است و عالوه بر آن یک صحنه

توانید این میراث فرهنگی که در تمامی کشور گسترده شده است را مشاهده " شما میArchitectour.lu سایت " با کمک. وجود دارد

  کنید.

های مدرن ی هنرتواند سفری به موزهاست، می افتادهچه اتفاقاتی است بداند در مسائل مربوط به هنر معاصر اروپا  لیکه ما یکس هر

 Philharmonieو یا  Grand Théâtreدر  هااپرا نمایش جهانی ( و یا اولینMuseum of Modern Art, MUDAMلوکزامبورگ )

کننده مسرگراجراهای تئاتر، از  ایمعاصر، اپرا، رقص تا  کیکالسنمایش . از استسالن کنسرت و تئاتر  11 یشهر لوکزامبورگ داراداشته باشد. 

گ شما هیچ جای دیگر مانند لوکزامبورکرد.  دیخواه دایخود را هر روز پ یعالقهمورد  ی، به هرحال شما برنامهتحریک کننده احساساتتا 

ی تورها یبرا ییامهم اروپا، لوکزامبورگ صحنه یهافرهنگ تقاطع درداشته باشد.  این تعداد زبان توانید پیدا کنید که اجراهایی بارا نمی

شود. جشنواره موسیقی و تئاتر در فضای باز ها انتخاب میشگامان این حرفهکه معموال توسط پی استهای رقص گروه ایتئاتر  المللیبین

Wiltz و جاز را در کیکالس یقیجشنواره موس او ی Echternach یروزها جشنوارهو اپرا به شدت از  یقیموس اران. طرفددیاز دست نده 

استقبال معاصر(  یرقص، کنسرت و اپرا – Luxembourg festivalشنواره لوکزامبورگ )ج ایمعاصر(  یقیموس – Rainy daysی )باران

آن صحنه  رای. هر صحنه طرفداران خاص خود را دارد، زشوندیم افتیدر هر منطقه  هاتنوع زیادی از نمایشبا  یمحل ی. تئاترهاکنندمی

 است. شیآن نما یجرامختص به ا
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 یالمللنیب داتیمورد از تول 130 حدودو مارس  هیر لوکزامبورگ در فورشه لمیف جشنواره است. لمیف دیبه طور منظم در حال تول لوکزامبورگ

 آورد.میجوش را بوجود وپر جنب یطیباز، مح یجلسات گفتگو و تجمعات در فضا ها،شگاهینما گذارد،یم شیرا به نما

 در" Rock-a-Field " و یا "Rock um Knuedlerاز "ب یفضا یسرزنده است. اجرا اریبس یالمللنیو ب یمل یهاراک، با ستاره صحنه

Roeser کرده است لیهنر تبد یهاتختیپا نیتراز مهم یکیبه  بندر آزاد لوکزامبورگ، این کشور رالوکزامبورگ  یدادهایرو نیاز بزرگتر. 

طور ه که ب دست دوم فروش اجناس یشهر وجود دارد. بازارها یجایدر جا اریس یقهیعت یهاشگاهینما ایهنر  یهایگالر نیعالوه بر ا

 آورند.به وجد می –نه فقط از لحاظ قیمیت  –، شور و شوق کلکسیونری را در قلب هر کسی هستند ریمنظم دا

 کوشفعال و سخت جوان، 
 یاهنهیگزهستند. متفاوت طریقی کامال کشور به  یمشاهده یبرا یراه مناسب ،جوانان که در سراسر لوکزامبورگ وجود دارند هایخوابگاه

تاح افت Esch-sur-Alzette ، در2016آنها که در سال  نیدتری. جدشوندی میو غواص یران قیقا ،ینورد کوه ،بیرون رفتن شاملمتنوع آنها 

 کنند." زندگی میUniversité du Luxembourg نزدیکی "که در  یجوانان یها و جلسات براکارگاه یسازمانده یاست برا یمکانشد، 

های مختلف لوکزامبورگ به صورت پیاده یا با هایی برای تعطیالت به منظور کشف مکانپیشنهادجوانان لوکزامبورگ  هایهخوابگا انجمن

. اندهشد یجوان خود طراح انیمشتر یازهایبه طور خاص براساس سن و ن هاکدام از این خوابگاههر  شب دارد. 5تا  2دوچرخه به مدت 

  مند شوند.با تجربه بهره یراهنما کیاز  توانندیمهمچنین  ،کنندیمسفر  یگروه ه صورتکه ب یکسان

و  استحکامات قدیمی پاییندر  ، خوابگاهدر شهر لوکزامبورگهای جوانان موجود در شهر از موقعیت مناسبی برخوردار هستند. تمام خوابگاه

  ها و بارها قرار دارند.از کافه ییاقهیچند دق یفاصله به

 است. خیره کننده اریبس Viandenو  Beaufort ،Bourglinster ،Hollenfels ،Larochette مناظر با،یز یمیقد یهالعهداشتن ق با

های ی خوابگاهبایز هایهنیزمپیش هاآن شکوه و عظمت سابق خود را بدست آوردند.و شدند  یبازساز با نهایت دقتها و استحکامات قلعه

که  ییشنگن است، جادرست در کنار  Moselle در رودخانه Remerschen یجوان هستند. روستا یهاخانواده یبراحیرت انگیز 

 دری موجود هاامضا شد. کارگاه شیسال پ 30در  ییاروپا یاز کشورها یاریبس نیب های مرزیبازرسی یجیبرداشتن تدر نامهتوافق

 کند.میاروپا آشنا  خیجوانان را با تار، Remerschenهای خوابگاه

ی کشف برا یادیز یهاتیموقع یدارا ،واقع است Lultzhausen یدر روستا Upper Sûre یاچهیجوانان که در ساحل در هایخوابگاه

 GPS کیداشتن  با را امتحان کنند. یو غواص یسوارموج ،یقرانیقا توانندیم ،ترسندیشدن نم سیکه از خ یاست. کسان یآب یهاورزش

ها از ، زیباترین بخشرهای. مسرویدمی یگریدکه پیاده از یک خوابگاه جوانان به  یآسان است، مخصوصٌا وقت یلیخ یروادهی، پبدون بارو 

 در سراسر کشور وجود دارد؟ یروادهیامکان پ کدام جای دیگر. در کنندکیلومتری موجود در لوکزامبورگ را دنبال می 5،000های راه

های طناب پرارتفاع در سواحل دریاچه، مسیر و سرحال شدن است. تی، فعالسرگرمی یبرا یسبمقصد منا Echternachخوابگاه جوانان 

 جانیکه بدنبال ه یکسان یبرارسد، میدر ساعت  لومتریک 70 و یک تاب بسیار بزرگ که سرعت آن بهمتر  70طول  همراه با زیپ الینی به

این خوابگاه جوانان، در  .هستند یل اساسوو اعتماد از اص یجمع یهاهارتم ،یمیت یهیروح نات،یمطلوب است. در طول تمر اریهستند بس

 ییافرد حرفه کی .ستینورد صخرهمحیط داخلی خود یک دیوار مناسب تمرین باالرفتن دارد که راه بسیار خوبی برای آماده شدن برای 

، Vianden هستند در ییماجراجو مناسب دست که نیز اا یهاپارک گریدر محل حاضر است. د و گره زدن یمنیآموزش دادن نکات ا یبرا

Heiderscheid  وDudelange  دارند.وجود 
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 & Sport)گذرانیورزش و خوش را به نامخاص  یبرنامه کی Remerschenو  Echternach ،Lultzhausenهای جوانان در خوابگاه

Fun ) آل است.یدهای ا، طرفداران و افراد حرفهدوستداران ورزش یبرادارند که 

 کرد؟ دیلوکزامبورگ با کودکان چه با در: کودکان یهاتیفعال 
 نینساوقات فراغت کودکان در تمام  یرا برا هاتیاز فعال یاریلوکزامبورگ بس ،مربع لومتریک 2،587با  یدر وسعت !است ادیز اریبس انتخاب

 .کندیارائه م

 شود.تبدیل به یک ماجراجویی بزرگ میها با بچه تیمعادن سابق، فعال یهاتونل دنیا دت ینوردکوه یهااز پارک ،سیژلهتا ت یقطار شهر از

بزرگ  یایاز مزا یکشود. یمی دهیبدون در نظر گرفتن آب و هوا در تمام طول سال تدارک د کودکان اوقات فراغت یهاتیاز فعال یاریبس

 "Vitarium" را در یبه محصوالت لبن ریشدن ش لیکودکان، تبد نیابنابر. است یو شاد تیکردن آموزش با فعال قیلوکزامبورگ تلف

گرمسیری به های باغ پروانهتوانید درشما می. کنندیتجربه م "Robbesscheier" یستیدر مرکز تور یآموزش یهاکارگاه ای   Roostرد

 1900قطار  باز یفضا ی. موزهلذت ببرید ی شگفت انگیزپروانهقدم بزنید و از صدها  Grevenmacherدر مربع  لومتریک 600 وسعت

در  آکواریوم دهد.کند را ارائه میکه از معادن زیرزمینی عبور می"Minièresbunn"  و قطار معدن یخیبا قطار بخار تار یسوار

Wasserbillig حت تاثیر قرار میدهدشما را ت کنندیم یلوکزامبورگ زندگ یهااچهیها و درکه در رودخانه ییهایانواع و اقسام ماه با. 

در  ی آرامش بخشآرامش و صلح و سرگرم هکتار را برای 25" در لوکزامبورگ، مساحت Parc merveilleuxی "حیو تفر یاپارک افسانه

ی اتوانیحال وجود ح نیدر عو است،  زیتعجب برانگ های کوچکبچه یپارک برا نیا یهاو جاذبه ییا. جنگل افسانهدهداختیار شما قرار می

 را در یصورت نگویو فالم کانیپل توانندیم دکنندگانیبازد .کنندیخانواده را مجذوب خود م یاعضا امجهان تم یاز پنج قاره شگفت انگیز

های مشاهده کنند و یا از زیبایی Amazonی ها را در خانهماهی، ها بگردندو تمساحها به دنبال میمونمشاهده کنند،  اچهیدر یکینزد

 توانندیها نممشاهده و اکتشاف است. بچه یابر یمناطق نیاستراحت و همچن یبرا هینقاط سا یجنگل دارالذت ببرند. آب  ریها در زئنپنگو

 ترشیب یکم یریادگیو  مارپیچ یکیگم کردن راهشان در تار ای هکده پرندگاند درجهان از آن باال  دنیعنکبوت، د یدر باال رفتن از تارها

 جنگل، مقاومت کنند. واناتیدر مورد ح

، در لوکزامبورگ Cents محله ها درفرودگاه بچه کنند:ی و مصنوعی، دنیای مصنوعی را در قالب مینیاتور ایجاد میعموم یباز یهانیزم

 کی یحت یشهردار. در پارک مرکز شهر ییایدزدان در یکشتو  Belair در یقلعه فئودال، Cessange محله ی مینیاتوری درمزرعه

 در و، کندها استقبال میاز بچه هاکوتوله نیدرسرزم Roeserشهر  خاص چاپ کرده است. یباز نیزم نیا کشف یبرا ژهیو یراهنما

Ettelbruck  وRosport مسیر پرطنین در  .نهر آب وجود دارند وهای آبی دروازهبا آب،  یعموم یباز یهانیزمHoscheid ،17 هستگایا 

نیک و یا تعویض هایی را برای پیکی مکانعموم یباز یهانیاز زم یبعض .کندیدعوت م عتیگوش دادن به طب ای یقینواختن موسبرای را 

 است. گیرانهسختمحکم و  اریبس ی و کنترلیتیامن ری. تدابدهندپوشک بچه در اختیار شما قرار می

 Heiderscheid (All In Family Fun Center ،)Medernach در گرید یهاو جاذبه های آبیسرسرهداخل سالن با  یباز یهانیزم

(Camping Kéngert ،)Bertrange (Zigzag( شهر لوکزامبورگ ،)Kid’s ville و )Howald (YoYo وجود دارند. برای کسب )

 مراجعه کنید. www.visitluxembourg.comاطالعات بیشتر در این مورد به سایت 

 

http://www.visitluxembourg.com/
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 همه ناسبطراحی م  
 لوکزامبورگ است. تیاز هو یبخش ،و خدمات هازیرساختبه  گسترده یهایدسترس

 ینهادهاهمچنین و  هاها و جاذبهاز فروشگاه تعداد زیادیها، ها، رستورانبه هتل" Design for all" و "Eurowelcomeبرچسب "

 سال دراروپا  ونیسی. کمهای عمومی بدون مانع تصویب شدی برای ساخت ساختمانون عمومقان، 2001 اعطا شده است. از سال یفرهنگ

 را به لوکزامبورگ اعطا کرد. (Access City Awardی )شهر یترسدس زهیجا ،2015

 هارمپ، ا ارتفاع کمب های، اتوبوسبا ارتفاع کم یروهاادهی، پهاخیاباندر تقاطع  صدا یهاگنالیس ،فضاهای پارکینگ مخصوص افراد معلول

 یدارا یمل گردشگری اتینشراست.  های برنامه عمومی بدون مانعقسمت از یبخش ،آموزش زبان اشارههای با ارتفاع کم و دستگیره ار،یس

 بدون مانع است. یهاجوانان و جاذبه هایخوابگاه ها،نگیها، کمپ، رستورانهتلی هااتاق یدرباره یاطالعات

کنسرت  یهاسالن ،یگردشگر یهاشراب، جاذبه هایسردابموزه،  20به  کی"، نزدLuxembourg Card" گردشگری یهلطف گذرنام به

ر به منظو Berdorfها وجود دارد. تورهای مخصوص بدون مانع در بدون مانع هستند و امکان بازدید رایگان و یا با تخفیف از آنو تئاتر 

 Viandenو  Clervaux مانند ییهاقلعه ،لطف داشتن آسانسور به اند." سازماندهی شدهMullerthal Trail" مسیر تضمین دسترسی به

خاص  یهارساختیز ه دلیلب Useldangeی شده یقلعه بازساز همه قابل دسترس است. ی، براBourscheidقلعه  ک،ینزد یاندهیدر آو 

 یباستاندر امتداد قلعه یآموزشی رهایاز مس یاریبس ی را دریافت کرده است.اجایزه ونسکوی یشورا برای بازدیدکنندگان نابینا، از طرفخود 

. ستندقرار دارند، بدون مانع ه ونسکوی جهانی میراث، که هر دو در ("The Family of Man") خانواده انسان شگاهینما ایلوکزامبورگ، و 

 شوند. جامع لوکزامبورگ یسایکل ی خود واردراهنما سگ توانند همراه باهمچنین می نایافراد ناب

 کایآمر متحده االتیا با داریو پا صادقانه یدوست 
 یخانواده ها از کشور،هنگام تبعید آن ،1945تا سال  1941دوم، لوکزامبورگ مورد حمله آلمان قرار گرفت. از سال  یجنگ جهانحین  در

، 1944سپتامبر سال در  .کردندیم یروزولت زندگ نیفرانکل  ا،کیمتحده آمر االتیا جمهورسیرئ تیتحت حما مٌایمستق دوک نشینبزرگ

  آزاد شد. ییکایلوکزامبورگ توسط سربازان آمر

از  Antwerp به بندر دنیرس یبرا یآلمان یروهایشروع کرد. ن Ardennes قیخود را از طر یحمله تلری، ه1944دسامبر سال  16 در

کرد.  لیتبد خیتار یهاجنگ نیاز بزرگتر یکیجنگ را به  نیا یی،کایآمر یروهاینانه نعبور کردند. مقاومت قهرما Ardennes یهاکوه

 هیورف 12متحده بودند. در  االتیا پوشزرهام 9لشکر و  ایاالت متحده نظامادهیپ ام28و  ام4 لشکراز  یمردان ،مدافعان قلمرو لوکزامبورگ

 د.رانده شدن رونیدشمن از کشور ب یروهاین نیآخر 1945سال 

راه  نی. اکندرا مشخص می نیمتفق یروهاین ریمس ی است کهادبودیراه  ،گذردیکه از شهر لوکزامبورگ م( Liberty Road)ی جاده آزاد

 ادبودی 100زا شی. برسدیم انیبه پا Bastogne در لوکزامبورگ و با عبور از شودیشروع م (Basse-Normandie) نرماندی جنوبی از

 ی، در حومه شرق Hammدر است. کایمرآ داریصادقانه و پا یو دوستبهای آزادی  ادآوری نصب شده است کهروستاها  در شهرها و یخیتار

 اند.دفن شدهآمریکا  ینظام قبرستانسرباز در  5،076 تعداد تخت،یپا

 یموزهکشف . شودی نمایش داده مییکایو آمر یآلمان یروهاین های جنگمدلو  ها، عکسها، اسناد، سالحهالباسها، یادگار هاموزه در

 ،(Unesco Memory of the World Heritage)یادبود یونسکو از میرات جهانی بازدید از نمایشگاه با میتواند Clervaux جنگ در
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 MoMA –Museum)های مدرن در نیویورک ی هنرموزه ، مدیرEdward Steichenاثر  (The Family of Man)ی انسان خانواده

of Modern Art) در ینظام یمل موزهای برای صلح و برابری بنیادی بشریت است. همراه شود که به عنوان بیانیه Diekirch ادآوری 

سرنوشت  کنندهکه منعکس کشد،به تصویر می 1به  1 اسیبه مق ییدهایاسال را با Diekirchدر اطراف  Battle of the Bulge  نبرد

 مشهور است. Bulge موزه نبرد نیو همچن Pattonژنرال فوتی  9ه دلیل تندیس ب Ettelbruckاست. ی غیرنظامیان و نظامیان شخص

  th385W.W.IIام جنگ جهانی دوم )385گروه بمباران  موزه، Perléدر  همان مضمون است. اک موزه کوچک بشامل ی Wiltz قلعه

Bomb group museum )ی مایواپه زاتیتجه متحده و االتیارتش ا ییهوا یروینB-17 ر د .دهدیو لباس خلبانان را نشان مEsch-

sur-Alzette ،جنگ یمقاومت مل موزه (National War resistance) در طول  یحفظ آزاد یرا برا هایمبارزه لوکزامبورگ یردپاها

است  های خروج آننقطهو  یمبورگجوانان لوکزای جمع آوری از نقاط اصل یکیبه عنوان  Hollerichدر  قطار ستگاهی. ادهدیجنگ نشان م

. پسند نبودند یی که از نظر سیاسی موردهاکه مجبور شده بودند به نیروی کار آلمان بپیوندند. همچنین برای یهودیان و نیز لوکزامبورگی

، Berdorfهستند، در  یاصل هایمسیر یخیآثار تاری دهندهنشان یادبود، که یرهایمسامروزه این ایستگاه به صورت موزه درآمده است. 

Clervaux ،Reisdorf ،Kaundorf  وSchumans-Eck .وجود دارند 

 وکارکسبجمعیت، آمارنگاری لوکزامبورگ در قالب ارقام: قلمرو،  
 قلمرو

 بررسی جغرافیایی

 مساحت

 %100 کیلومتر مربع 2،586 مساحت کل لوکزامبورگ

   مساحت دو منطقه طبیعی

 %32 کیلومتر مربع Oesling (Eislek) 828در شمال: 

 %68 کیلومتر مربع Gutland 1،758در جنوب: 

 

 غرب –شرق  جنوب –شمال  ابعاد

 کیلومتر 57 کیلومتر 82 ماکزیمم

 

 طول مرز

 کیلومتر 356 مجموع طول

 کیلومتر 73 با فرانسه

 کیلومتر 135 با آلمان

 کیلومتر 148 با بلژیک 
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 ارتفاع

 متر 560 (Wilwerdangeحداکثر )

 متر 130 (Wasserbilligحداقل )

 متر 300 شهر لوکزامبورگ

  

 Statec52015 ,منبع: 

 

 جمعیت

 ساختار جمعیت

 12015 2011 2001 1991 سرشماری جمعیت

    1000*  

 563.0 512.4 439.5 384.4 کل جمعیت

 281.0 257.4 223.0 196.1 ها: زناناز آن

 304.3 291.9 277.2 271.4 هالوکزامبورگی

 258.7 220.5 162.3 113.0 هاخارجی

 92.1 82.4 58.7 39.1 ها:   پرتغالاز آن

 39.4 31.5 20.0 13.0 فرانسه

 19.5 18.1 19.0 19.5 ایتالیا

 18.8 16.9 14.8 10.1 بلژیک

 12.8 12.0 10.1 8.8 آلمان

 6.0 5.5 4.3 3.2 بریتانیای

 4.0 3.9 3.7 3.5 هلند

 29.6 21.5 9.2 6.6 دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 36.5 28.7 22.5 9.2 هادیگر کشور

 45.9 43.0 36.9 29.4 ها به %خارجی

     

  ,62015Statecمنبع:    ژانویه 1تخمین زده شده در  1

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf 
6 http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf 

http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf
http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf
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 وکارکسبآمارنگاری 

     های اقتصادیها با توجه به فالیتشرکت

 2009 2010 2011 2012 

     های فعال شرکت

 966 981 978 980 صنعت

 3332 3246 3123 3025 ساخت و ساز

 29192 28505 27480 26454 خدمات

 7202 7156 7024 6919 تجارت عمده فروشی و خرده فروشی   

 1196 1175 1164 1184 سازیحمل و نقل و ذخیره   

 2746 2773 2771 2717 های اقامت و خدمات مواد غذایی فعالیت   

 1874 1758 1659 1582 اطالعات و ارتباطات   

 1484 1423 1324 1282 های مالی و بیمهفعالیت   

 2824 2774 2698 2587 های امالک فعالیت   

 5781 5615 5316 4942 ای، علمی و فنیفعالیت حرفه   

 1717 1615 1554 1468 های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت   

 4368 4216 3970 3773 های خدمات )آموزش، بهداشت، ...(سایر فعالیت   

 33490 32732 31581 30459 مجموع

     

  ,72015Statecمنبع:    

 اطالعات تماس  
Luxembourg for Tourism 

PO box 1001 

L-1010 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 82 82 20 

Fax: (+352) 42 82 82 30 

www.visitluxembourg.com 

 

Luxembourg House 

2, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 26 26 27 

E-mail: info@luxembourghouse.lu 

www.luxembourghouse.lu 

 

Architectour.lu 

www.architectour.lu

                                                           
7 http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf 

http://www.visitluxembourg.com/
http://www.luxembourghouse.lu/
http://www.architectour.lu/
http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf
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 خود در لوکزامبورگ یخانهساخت  
در  ی کهو شغل اقتصادیتصاد پررونق و ثبات از اق مند شدنبهره یبرا و روزانه هزاران نفر کنندیدر لوکزامبورگ کار م اهیاز خارج یاریبس

اند که در اینجا تصمیم گرفته نیاز مهاجر بسیاریاما  کنند.های این کشور کوچک عبور میاین کشور ایجاد شده و پایدار مانده است، از مرز

آورد، میبه ارمغان  شانیکه لوکزامبورگ برا یزندگ یالبا تیفیو کمزایای بسیار از ی خود تبدیل کنند و مستقر شوند، این شهر را به خانه

 مند شوند.بهره

در  .دهدینشان م انیخارج یشهر را برا نیا یجاذبه، غیر لوکزامبورگی هستند درصد از ساکنان شهر لوکزامبورگ 69که  تیواقع نیا

افراد مختلف از  یشهر خانه نیادهند که مدارک فعلی نشان می –ها دارد ای طوالنی در استقبال از تمام ملیت، این شهر پیشینهقتیحق

 بمانند؟ نجایدر ا رندیگیم میها تصمو چرا آن ند؟یآیم نجایها به ااست. چرا آنمختلف کشور  159

. و کار" یزندگبین "تعادل  :است نیآن عبارت ا ،میکن انیعبارت ب کیدر لوکزامبورگ را در  یبه طور خالصه تجربه زندگ میما بخواه اگر

اقتصاد  کهم یشهر  نیاست. الوکزامبورگ روزمره در  یساده از زندگ یهایژگیاز و یکیاست، بلکه  یافتنینه تنها دست  ییهدف طال نیا

 21قرن  هایسازهشهر  نیاست، ا یخیقلب تار کیبا  ایپو تختیپا کیشهر  نیا کند،یساده را ارائه مهای جوش و هم لذت بردنوجنبپر 

 .دهدیارائه م ییروستا یهارا همراه با جشنواره یو سنت غنیفرهنگ مناظر طبیعی و سبز و  کناررا در 

 های جهان را به ساکنان خود ارائهکه بهترین مفتخر است لوکزامبورگ –ت سیه انتخاب نب یازیآسان است. ندر عین حال و  این شهر شلوغ

 دهد.

، Beggen ،Belair ،Bonnevoie ،Centre ،Cessange ،Gasperich ،Clausenز: محله دارد که عبارتند ا 24مبورگ شهر لوکزا

Dommeldange ،Eich ،Gare ،Grund ،Hamm ،Cents ،Pulvermühle ،Limpertsberg ،Kirchberg ،Weimershof ،

Hollerich ،Merl ،Mühlenbach ،Neudorf ،Pfaffenthal ،Rollingergrund  وWeimerskirch. 

 یشهر یزندگ 

 مناسب محیط 
کتاب آورده شده قسمتی دیگر از این کار است، در وو انجام کسب یگذارهیسرما یبرا یمحل عال کیکه چرا لوکزامبورگ  یاریبس لیدال

 .ستا

 حقایق شهری
 

 ساکن 109،197

 

 ملیت 159

 

 (2014دسامبر  31بانک )در  148
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 جمعیت فعال روزانه 120،000

 

 شرکت 13،000

 

 یگزند یارزش برا محل با کیبه  ازیها نآن، به چیزی بیشتر از فقط یک محل خوب برای کار نیاز دارند. مهاجرو چه  محلیاما مردم، چه  و

 شد.را دارا با روزمره مدرن یزندگ کی یکاربردی الزمهو  یاجتماع ،یفرهنگ یهاعالوه تمام جنبهبه یکه تمام امکانات معمول یلمح – دارند

از جرم و  پایینیسطح  یدارند. لوکزامبورگ دارا یزندگ یمحل امن برا کیبه  ازیمردم ندیگر است است که  مهم ینکته ن،یبر ا عالوه

های دیگر کمتر است. این شهر به طور رسمی تواند زندگی را مختل کند در این شهر به نسبت شهراجتماعی که می است و مشکالت تیجنا

 شهر در جهان است. نیترامنMercer( ،Mercer Human Resource Consulting )طبق مرکز مشاوره منابع انسانی 

 نیرائه بهترا ان،یو کارفرما نانیکارآفر گذاران،هیسرما یرا ارائه دهند. برا یزندگ از ییباال تیفیتا ک اندهشد بیبا هم ترک هایژگیو نیا یهمه

 ها از این که در اینجاآنبلکه  کنند،ینه تنها بهتر کار م ،است. کارکنان خوشحال یاتیح اریبلکه بس ست،ین حیترج کیممکن فقط  طیمح

 از حفظ و بهبود کند تاسخت تالش می شهر لوکزامبورگخشنود هستند.  مستقر شوند و خود را با زندگی جدید خود وفق دهند، بسیار

 شود، اطمینان حاصل کند.می ،کنندبرای کسانی که در اینجا زندگی می عالی طیمح کباعث ایجاد یکه  ییهایژگیتمام و

 استقبال گرم کی 
موضوع  نیاند. اخود انتخاب کرده یعنوان خانهه را ب کشور مختلف از سراسر جهان، لوکزامبورگ 159که قباٌل گفته شد، مردم  همانطور

: صنعت لیمشخص از قب یهاکار کردن در بخش یبرا ییاروپا یکشورها گری: مهاجرت خاص از دها استمختلف در دهه ی رونددهنده نشان

 کی به عنوان رٌا،یو اخ ی بزرگجهان یکز مالمر کیاروپا، توسعه لوکزامبورگ به عنوان  هیاتحاد هایمؤسسهمحل استقرار بسیاری از  فوالد،

متعدد و  یهاو سفارتخانه یبه عالوه دولت ملی خود دولت محلشامل لوکزامبورگ  شهر. اطالعات و ارتباطات یفناور یمرکز بزرگ برا

 از سراسر جهان است.  ییهایکنسولگر

 نیشده است. در واقع، ا یدهنسازما یبه خوب دهندیم لیآن را تشکساکنان  تیکه اکثر هایاستقبال از خارج یبرا ،لوکزامبورگبنابراین 

لوکزامبورگ به ارمغان  یسنت یهایژگیدر کنار ورا  هاتیها و ملاز فرهنگ یتنوعم بیکه ترکمند است بهره شمولیجهان تیشهر از مز

 .آوردیم

 انجام دهیدکه الزم است شما  کاریچند  
. یک سری مسائل رایج وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید د،یکنیما به لوکزامبورگ نقل مکان مکه ش یهنگام گر،ید یهر جا مانند

 .دیانبم دیخواهیم نجایو چه مدت در ا دیبکن دیخواهیکار مه چ د،یادارد که شما از آنجا آمده یبه محل یبستگ این مسائل

 Ville)دولت شهر تیسابه وب دیکه ممکن است داشته باش یهر سؤال پیدا کردن جواب یکمک در دسترس است! برا – دینباش نگران

de Luxembourg به آدرس )www.vdl.lu ا موارد زیر تماس بگیرید:که ب میکنیم هیتوص ایو  دیبرو 

 

http://www.vdl.lu/
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City Hall (Hôtel de Ville) 

L-2090 Luxembourg / Phone: (+352) 4796 2630 

 11:30 یال 9:30ساعت  شنبه ایو  17:00الی  8:00 کار: دوشنبه تا جمعه عاتسا

 و یا

Bierger-Center 

44, Place Guillaume II / 2, rue Notre-Dame, 

L-2090 Luxembourg / Phone: (+352) 4796-2200 

E-mail: bierger-center@vdl.lu 

 17:00الی  8:00ت کار: دوشنبه تا جمعه، ساع تساعا

 رجوع کنید. 31و  26های ان، به فصلتازه وارد یبرااداری  فرآیندمورد در  شتریاطالعات ب کسب یبرا

  اتصال خوب 
ا بدست ی مالمللنیب گذارانهیاز سرما یاریکه توسط بس تیموقع کیاست،  یالمللنیقطب ب کی یریلوکزامبورگ به طور چشمگ امروزه

 یدر قلب اروپا یبه خوبو  است (Saar-Lor-Lux) لوکزامبورگ-لورن-سارلند یی اقتصادی در ناحیهشهر، بخش برجسته .آمده است

ام ها و خطوط قطار به تمپرواز دارد و بزرگراه ییاروپااصلی  یشهرها بیشترشهر به  نیشلوغ ا یالمللنیگرفته است. فرودگاه ب یجا یغرب

قطار  ریالسعیسر و یک اتصالاست  رانندگی ساعت 2فرانکفورت در حدود  ایشهر تا بروکسل و  نیا یمتصل هستند. فاصلهی ی اصلهاراه

 انجام شده یالمللنیبهبود خدمات قطار ب یبرا یشتریب یهایزیربرنامه .برسد سیتا به مرکز پار کشدیم دو ساعت طولتنها کمی بیشتر از 

 .است

 گاندکنندیبازد .باشدیرا دارا م و فراتر از آنبه تمام نقاط اروپا  یدسترس در مکان خوبی قرار گرفته است واست، اما کوچک  لوکزامبورگ

 های دیگر اروپا بپردازند.کشف مکانو از آنجا به  دهندگاه خود را در لوکزامبورگ قرار سکونتمشتاق هستند تا مهاجر اغلب 

 تکاملو در حال  ایپو یشهر 
 اریدر اخت ،را داشته باشند و تقاضای آن انتظار دنتوانیشهر بزرگ و مدرن م کیرا که ساکنان  یلوکزامبورگ تمام امکانات رفاه نشهروندا

 .هستند یبه سؤاالت و حل و فصل هر مشکل یگوئهستند، خدمات در حال انجام شدن هستند و مقامات آماده پاسخ زیتم هاابانیخ .دارد

 اطمینان پیدا کند کهتا  کندیکار م یبه سخت یشهر تیریمد .دنکنیم رییتغ هاتیو اولو افتهی توسعه ازهایزمان، نهر حال، در طول  به

 روبرو شود. –و حتی فراتر از آن  – 21قرن  یزندگ یهاچالشبا  تواندیم

 

mailto:bierger-center@vdl.lu
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 HOTCITY پروژه – شرفتهیپ ارتباطات 
دهد را ارائه می WIFIعمل، پیشرفته ترین شبکه شهری ابتکار کیاست.  HotCity هپروژ، شهر در ارائه خدماترویکرد پویای از  یانمونه

ن ممکلوکزامبورگ  یهادانیها و مپارک ها،ابانیسراسر خ سیم را ازکند تا دسترسی به اینترنت بیاز فناوری بسیار پیشرفته استفاده می و

 سازد.

 ای نزیدیک وجود دارد.ی شهر در آیندهبرای پوشش تمام محدوده ییاه٪ از شهر را تحت پوشش خود دارند و طرح65آنتن  472

 شهری دسترسی پیدا کنید. اطالعات یهابرنامهوصل شوید، در اینترنت گشت و گذار کنید و به  HotCityبه 

 اجعه کنید.مر www.hotcity.luبرای کسب جزئیات بیشتر در مورد اتصال به سایت 

 یشهر یبازساز 
 بخشند، پیشرفت خوبی داشته است.انداز شهر را بهبود میشهر همچنین در سه پروژه اصلی و اساسی شهری که چشم

شرایط توسعه  نیبهتر – Porte de Hollerichدر مرکز شهر، در اطراف ایستگاه مرکزی و در  Royal-Hamilius –پروژه  سه نیا

 آورد.در این مناطق به وجود می را و خدمات یو تجار یفرهنگ یهاتیفراغت، فعال مسکن، اوقات یممکن برا

 .گذارندیم شیبه نمامستمر لوکزامبورگ و خدمات آن بهبود  یرا برا یتعهد مداوم و قابل توجه مقامات شهر ،هاپروژه نیا

 داشتنتالش برای سبز نگه 
به طور خاص، لوکزامبورگ های زیرساختی خود است. ازگار با محیط زیست برای پروژهسو  داریپا یهاحلراه یمشتاق توسعه لوکزامبورگ

 های سبز )سازگار با محیط زیست( و همواره مناسب برای شهری پرکار دارد.بر روی تحرک پذیری با رویکرد تشویق سیستم یادیز دیتاک

و در  بخشدبهبود می ی رادرون شهر یسفرهاکه  )ترن برقی( امواتر ستمیس کی، درحال انجام است Luxtram یمنظور، کار بر رو نیا به

 لوکزامبورگ به منظور یاصل یبلوارها کردنهمچنین شامل عریضطرح این شود. می آن کربنتاثیرات قابل مالحظه  حال باعث کاهش نیع

 شود.دوچرخه سواران می و عابران پیاده یبرا یشتریب یکردن فضا ایمه

 جذاب طیمح کی 
استحکامات چند صد و  گرددیمازب شیاز هزار سال پ شیآن به ب خچهیبزرگ بوده است! تار یشهر کوچک با قلب کیهمواره  زامبورگلوک

 چیو پرپ کیبار یهاابانیخ یآن دارا یمی. بخش قددنشویمحافظت م ونسکوی یجهان راثیم هایمکان آن در حال حاضر به عنوان یساله

مرکزی  وکارکسب حوزهکه در  یمعروف جهان یاز اسام یبرخ یخانهکه به عنوان  یمدرن ق، که با دفاتر فوشده استفرش و سنگ و خم

 ، در تضاد است.کنندیم تیفعال

 یفرهنگ یهاتیاز فعال یاگسترده فیو طی / کاری شهر ضروریات نیتعادل کامل بآنچه لوکزامبورگ را بیش از همه منحصر به فرد میکند 

 آن است که به آسانی در دسترس شماست. دست نخوردهطبیعت  همچنین ی وو اجتماع

http://www.hotcity.lu/
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 هوای طبیعت را تنفس کنید 
. دیدست نخورده فاصله دار ییروستا یمنظره کیسبز شهر و  یبا حومه قهیفقط چند دق د،یکن یاگر شما در مرکز لوکزامبورگ زندگ یحت

های یا راه و ی دویدنرهایمس ،یسواردوچرخه یرهایمس ،یروادهیپهای ها راهآندر بسیاری از  – هاها، تاکستانها، تاالب، جنگلزارعم

و بعضی  ش بخش و ساکت هستند،ها آراماز آن یکه بعض – میرا دار ییهاو رودخانه هااچهیدر نی. ما همچنمناسب اسب سواری وجود دارند

هر  نی. بنابرارندیگیمورد استفاده قرار م یآب یهاورزشذت بخش و های لمندان به سرگرمیدیگر توسط طیف وسیع و گوناگونی از عالقه

ه کی شما این است تمام این موارد در آنجا وجود دارند، البته اگر خواسته –ی شهر سری بزنید توانید به حومهزمانی که دوست داشتید می

 ها را تجربه کنید.به صورت فعال تری آن

 دفتر کار خود را ترکوار همهمه دیوانه کند. اگرری کوچک شهر را به چنین مزیت بزرگی تبدیل میدازهان لوکزامبورگ است که عتیطب نیا

از محل کار خود،  ایقهیدق 10 یفقط در فاصله ،ای. دیکن یآب باز یرو یاسک Moselleرودخانه  در دیتوانیم تنها نیم ساعت بعد دیکن

 کنید. یروادهیپ ای یسواروچرخهدزیبا ها جنگل ایباز  زارعدر متوانید می

 واالفرهنگ   
گذشته،  یدر دههباز هم این شهر شما را سرگرم خواهد کرد.  ،دهیدفعالیت در طبیعت ترجیح می فرهنگی عالی را بر هایفعالیت شما اگر

 کرده است. اهو موزه هاتئاتر، Philharmonie: لیاز قب درجه یک یهاسالن یساخت و بازساز یروبر  یادیز یگذارهیلوکزامبورگ سرما

Philharmonie  کیکالس ک،یکالس که شامل اجراهای جهانی رقص و موسیقیکامل  یبرنامه کیهنرمندان مشهور را از سراسر جهان در 

ور اسامی مشهمعاصر  یقیموس هایاجرا یی است که میزبانهااز سالن یکی Coque جذب کرده است. در ضمن، شود،و تجربی می مدرن

 هایهای موسیقی در فضای باز، تبدیل به سالندر تعدادی از جشنواره شهر یهاابانیخهمچنین جاز، راک و پاپ است.  یقیموس یایدن

  شوند.موسیقی پر جنب و جوش می

گ فرهن زند. در راستایگذاهای تئاتری بازدیدکننده را به نمایش میهایی از شرکتو همچنین اجرا یمحل داتیاز تول یادیتعداد ز ،تئاترها

 .شوندیاجرا م یسیانگل ای یآلمان ،یفرانسو ،یلوگزامبورگ یهاتئاترها به زبان یهالوکزامبورگ، برنامه یچند زبانه

 های مستقل هنرخانههای بسیار پرجاذبه و موفق تا فیلمهمه نوع فیلمی را، از فیلم وجود دارد، که نمایسالن س یتعداد همچنین شهر در

 هستند. یهلند ایو  یفرانسو ،یآلمان یهاسیرنویز یو دارا شوندیخود پخش م یبه زبان اصل هالمیف گذارند.نمایش میبه 

 یسنت تیجذاب 
 نیا قدمت .خود را حفظ کرده است یمیقد یسنت هایو جشنواره از رسوم یاریاست، بس یتیمرکز چند مل کیکه لوکزامبورگ  یحال در

گری شهر گردش به اداره مورد نیدر ا شتریاطالعات ب کسب یبرالطفا  .و جذابیت خود را دارند گردندیگذشته برم هایقرنرسوم اغلب به 

 ( مراجعه کنید.www.lcto.lu) Place Guillaume II( در Luxembourg City Tourist Officeلوکزامبورگ )

شود را میزنده نگاه داشتن آداب و رسوم آن یی که باعث حفظ شخصیت منحصر به فرد لوکزامبورگ و هاتیفعالادامه دادن چنین  ،شهر

 کند.تشویق می

http://www.lcto.lu/
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 یطراح یتمرکز رو 
برای  باز آن اغلب یو از فضاها است کسب کرده را یشهرت روزافزون رمعاص یطراحی سبک و در زمینهلوکزامبورگ  ر،یاخ یهاسال در

 تیمسئله حما نیاز ا زیمسابقات و دادن جوای . مقامات لوکزامبورگ با برگزارشودهای جالب و محرک افکار استفاده میبرگزاری نمایشگاه

 کنند! افتیدرهایشان جایزه در ویترینجالب  یهاطرح یریبکارگتوانند به دلیل میها مغازه یمثال، حت یبرا .کنندیم

های کالسیک و مدرن های خصوصی است، همیشه تعدادی از مجسمهی از هنرمندان و گالریشهر هنگامی که به عنوان میزبان تعداد زیاد

به عنوان یک پایتخت وجود دارند؛  ی شهرهاو موزه هایاز گالر یتعداد رد یهنر یهامجموعه نیهمچندهد. را در معرض نمایش قرار می

 دارد. یو گالر وزهماین تعداد شانس است که خوش اری، لوکزامبورگ بسبه این کوچکی

 ییغذا یقهیسل 
نشانگر اهمیتی واالیی است که  – است( Michelin-starred restaurantدارنده ستاره میشلن )رستوران  10 یکشور کوچک دارا نیا

 دهند.به غذایشان می هالوکزامبورگی

همه چیز از بارهای منعکس شده است. ما  ائه شده،یی ارغذای هااز غذاها و سبک یعیوس فیلوکزامبورگ در ط تیجمع یتیچند مل بیترک

 انباشته شده است. انیو بارها از مشتر ستورانهای رتراس تابستانها .میشام مفصل را داری خوردن یک هاتجربهکوچک ساندویچ فروشی تا 

 است. محبوب بسیاری یهابارها و رستوران یشهر، دارا یخیو تار بایبخصوص بخش ز

 انوادهخ یبرا یاخانه 
 یشتریب یهاینگران تواندیمهمراه آوردن خانواده خود  مشکل باشد، اما تواندیم دیگرکشور  کیاقامت در  د،یفقط خودتان تنها باش اگر

برای پرورش  ی استثناییتیشما موقع یخانواده است و برا مناسب برایکشور  کیکه لوکزامبورگ  دیشما داشته باشد. مطمئن باش یبرا

 کند.فراهم میامن و چند زبانه  طیحم کیکان خود در کوددادن 

AMCHAM ساعته برای تازه 6های آموزشی رایگان با افتخار در هر ماه برنامه( واردانNewcomer Orientation Courses ارائه )

 .دییمراجعه نما AMCHAM تیسابه وب شتریب جزئیات ی کسببرالطفا  دهد.می

 مراجعه کنید. 37، به فصل کودکان و آموزش بلندمدت یبرا یآموزش یهامورد فرصتدر  لطفا برای کسب اطالعات

 گیریجهینت 
 مشکالتچرا که ، است بزرگ تیمز ی آن در حقیقت یکاندازه. دهدیرا به ساکنانش ارائه م بسیاری هایچیزکوچک است، اما  لوکزامبورگ

 جا ناشناخته است.شهرهای اصلی جهان وجود دارد، در اینشهری که در کالن

، دارپای شهر نیادهد. های بزرگ ارائه مییک زندگی با کیفیت را بدون استرس موجود در شهر ها،خانواده ایو  هازوج ،هامجردلوکزامبورگ به 

ه ارمغان شما ب یتازه را برا ییکه هوا ستی اعال تیمز کی شهر، بودن آن به حومه کیاست. و نزد ایوجوش و پومدرن، پرجنب ز،یتم

 !آوردیم
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 هنر و تاریخ در این شهر

 های اصلی لوکزامبورگ عبارتند از:ها و گالریموزه

 (National Museum of History and Artموزه ملی تاریخ و هنر) •

 (National Museum of Natural Historyموزه ملی تاریخ طبیعی ) •

 (Museum of History of the City of Luxembourgموزه تاریخ شهر لوکزامبورگ ) •

 "Am Tunnelگالری هنر معاصر " •

• Casino Luxembourg – های معاصرانجمن هنر 

 Grand-Duc Jean – MUDAM( Museum of Modern Artموزه هنر مدرن ) •

• Villa Vauban 

 

 تماس اطالعات 

 یادار موارد رایج ها وکاغذ 
City Hall (Hôtel de Ville) 

L-2090 Luxembourg 

Phone: (+352) 4796 2630 

 11:30الی  9:30 و شنبه 17:00الی  8:00 ساعت کار: دوشنبه تا جمعه، ساعات

 و یا

Bierger-Center 

44, Place Guillaume II / 2, rue Notre-Dame, 

L-2090 Luxembourg 

Phone: (+352) 4796-2200 

E-mail: bierger-center@vdl.lu 

 17:00الی  8:00، کار: دوشنبه تا جمعه ساعات

 www.vdl.lu 

 

 

 

mailto:bierger-center@vdl.lu
http://www.vdl.lu/
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 حمل و نقل 
AVL (Autobus de la Ville de Luxembourg) 

Phone: (+352) 4796 2984 

www.vdl.lu 

www.autobus.lu 

 

Mobiliteitszentral 

Phone: (+352) 2465 2465 

www.mobiliteit.lu 

 

Call-a-bus 

Phone: (+352) 4796 4796 

www.vdl.lu 

 

Bike Rentals 

Phone: (+352) 800 611 00 

www.veloh.lu 

 آموزش 
Service Info-crèches ( دکومراکز مهدک ) 

Phone: (+352) 46 08 08 330 

www.vdl.lu 

 

Service Foyers scolaires 

( های بعد از مدرسهغذاخوری مدرسه و مراقبت ) 

Phone: (+352) 4796 4609 

www.vdl.lu 

 

 دیخر 
www.cityshopping.lu 

 

 شهری WIFI شبکه 
Phone: (+352) 27 11 5000 

www.hotcity.lu 

 

 

http://www.vdl.lu/
http://www.autobus.lu/
http://www.mobiliteit.lu/
http://www.vdl.lu/
http://www.veloh.lu/
http://www.vdl.lu/
http://www.vdl.lu/
http://www.cityshopping.lu/
http://www.hotcity.lu/
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 اطالعات گردشگری 
LCTO گردشگری شهر لوکزامبورگ( )اداره  

Phone: (+352) 22 28 09 

www.lcto.lu 

 

 فرهنگ 
 در لوکزامبورگ هاتئاتر

www.theatres.lu 

www.plurio.net 

 (هارویدادها و تاریخ برجسته،موضوعات شهر )اخبار شهر،  مجله

+)352 (4796 41 14و یا تماس با  vous@vdl.lu-rendez لیمیا قیاز طر گانیرا اشتراک

http://www.lcto.lu/
http://www.theatres.lu/
http://www.plurio.net/
mailto:rendez-vous@vdl.lu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 فصل
 جذب هایکمک – اقتصاد وزارت

 داخل به گذاریسرمایه
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 تنوع ایجاد توسعه و  استیس 
رشد  جادیان کشور است که هدف آن، گذاری خارجی، بخشی از سیاست توسعه و تنوع اقتصادی ایبرای جذب سرمایه لوکزامبورگتالش 

که در ی، کاهش رشد اقتصادشاغل و به منظور جبران از دست دادن م 1970 دههدر تنوع  نیااست.  دیجد یشغل یهاو فرصت یاقتصاد

 ی توسطاور گستردهطه اقتصاد لوکزامبورگ ب ییایپو فوالد به وجود آمده بود، ایجاد شد. از این زمان تا به امروز، شدن بخش لیتعط یجهینت

 .است ی بوجود آمدهبخش مال تر،قیطور دقه بخش خدمات و ب

که ارزش  ی معدودیهابخش یروبر خود را  یهاتالشکه  گرفت میدولت لوکزامبورگ تصم خود، اقتصاد ارکانتنوع در  ایجاد منظور به

مد  یهابخش یمورد توجه قرار خواهند گرفت، اما برا یگذارهیماسر یهاپروژه تمامدارند متمرکز کند.  ییرشد باال لیو پتانسباال افزوده 

ی و مقرراتی درجه یک را قانون یهاو چارچوب ی بسیار پیشرفتههارساختیزبه منظور به حداکثر رساندن جذابیت لوکزامبورگ، دولت ، نظر

 .ایجاد کرده است

 شده است:متمرکز  ریز یهاتیفعال های ارتقاء سرمایه گذاری، بر رویتالش

 صنعت خودرو زاتیجهت 

 ییایمیو مواد ش هاکیپالست 

 مواد 

 کیاطالعات و ارتباطات و تجارت الکترون یها، فناوررسانه 

 ترابری 

 سالمتی هاییورافن 

 یستیز طیمح هاییورناف 

 

، همانطور که در درجه یک یهارساختیزمطلوب و داشتن  یاتیمال محیطو  نیداشتن قوان ه دلیلاطالعات و ارتباطات، ب یبخش فناور در

 است.  یکیتجارت الکترون یهاتیفعال یبرا ییاروپا یاصل هایپلتفرماز  یکیلوکزامبورگ  شود،یم دهید و مراکز داده یارتباط یهاشبکه

ه با ارزش افزود ترابری یبرا یاقاره نیب مرکز کیلوکزامبورگ به عنوان  تثبیت موقعیتبا هدف  یدولت طرح عملیاتی کی، ترابریبخش  در

و  ریتراب یبرا یاختصاصهای پارکباال، از جمله  تیفیبا ک ای/ جاده ریلیو  ییهوا یباربری هارساختیشده است. ز یاندازاروپا راه باال در

 ی موجود هستند.ایاز مزا یبرخ، بمطلو ی و مقرراتیاتیمالمحیط 

 و R&Dهای تیفعال یبرا محل اصلیلوکزامبورگ به عنوان  یت موقعیتی، تثبسالمت هاییورافن گسترش یبرا هدف از طرح عملیاتی

 .استزیستی عرصه علوم  های خاصدامنه در وکارکسب

لوکزامبورگ راه  برای رشد پایدار دیجد خط سیر کیبخش به عنوان  نیبا هدف توسعه ا یطیمح ستیز یهایراوفنیک طرح توسعه برای 

 شده است.  یانداز

 .(مراجعه کنید 20به فصل  پاک یهایوراو فن یستیعلوم زهای عملیاتی طرح در مورد شتریات باطالعکسب  ی)برا
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 یگذارهیسرما یهامشوق 
به طور مکرر  متعاقب، یها. دولتگیرددر نظر میدر لوکزامبورگ  دیجد یدیتول یهاطرح ییبرپا یرا برا یاتیو مال یمال یهامشوق دولت

 اند.داده ی منتخب تمدید کرده و گسترشخدمات یهاکتشر یرا برا ییهاطرح نیچن

های مالی اعطا شود. ا، حمایتهبانک یمال نیو تأم یخصوصسهام  لیتکم ، به منظورخاص ییهاپروژهممکن است برای تامین منابع مالی 

 طیپاک، حفاظت از مح یهایراودر فن گذارهیسرما یهاشرکتتحت توسعه و واقع در مناطق  هایکوچک و متوسط، شرکت هایبنگاه

 ن،یبالعوض برخوردار شوند. عالوه بر ا یعموم یمال یهااز کمک توانندیم ی،انرژ برداری کارآمد ازبهره ایو دار،یتوسعه پا ست،یز

های ن مالی کمکبرای تامی توانندیم های نوین،فرآیندخدمات یا محصوالت  یرومتمرکز بر  یتوسعه و نوآورتحقیق،  های روییگذارهیسرما

 کنند. افتیدربالعوض 

 National Credit and)و اعتبار  یگذارهیسرما ملی بانک های ارائه شده توسطی قراردادهای مالی، به وسیلهمبالغ کمک نیا

Investment Bank, SNCIتامین مالی سرمایه گذاری متعلق به دولت است. مؤسسه  کیکه شوند ( انجام میSNCI یمنابع مال 

ان عضو سهامدار یورافن یهاتیفعالدر  SNCI ، ندرتًا. دهدارائه می ی کمبا بهره هاییوام قیرا از طر میرمستقیو غ میمستق یگذارهیسرما

 شود.می

 ر،یپذانعطاف یاتیو مالقانونی  طیمح کیو طراحی شده به صورت سفارشی  یگذارهیسرما یهامشوق یبه وسیلهنه تنها ، دولت یهااستیس

 کند.گذاری و نوآوری حمایت میاز سرمایه بسیار پیشرفته یهارساختیو ز یصنعت هایپارک قیبلکه از طر

 ( و نوآوریR&D) و توسعه قیتحق 
 یدولت یهادر بخش هاتیفعال نگونهیاز ا تیبه منظور حما یمال کمکچندین را با  یتوسعه و نوآور ق،یبه صورت فعال تحقهمچنین  دولت

 از تاسیس به طور خاص ایو  است کوچک و متوسط اختصاص داده شده یهاها به شرکتکمک نیاز ا یبرخ .کندیم قیتشو یو خصوص

 کند.حمایت مینوآورانه  هایوکارکسب

 کزامبورگلومختلف تاسیس شده در  ینوآور یهاو شبکه هاگروهشد،  یاندازتوسط وزارت اقتصاد راه 2002 که در سال ،ها"ابتکارعمل "دسته

پیاده  ،دهندی را پرورش میارتباطات و تبادل دانش و کاردان ،انگیزندرا برمی قیو تحق یورادر فن یهمکار ها،دسته نیاآورد. را گرد هم می

 کنند.های تجاری بالقوه را شناسایی میکنند و فرصترا تشویق می دیجد یهایورافن سازی

 ،نمونه یها، پروژهشدن یالمللنی، بوکارکسبتوسعه  یهانهیدر زم هادسته یهاتیفعال بهبودی برا دیجد یریگجهت کی، 2013سال  در

 دسته زیر تشکیل شده بود: 6این ابتکارعمل از انجام شد.  پیشرفتاکتشاف و  ،برند سازی

 لوکزامبورگ ییفضا دسته (Luxembourg Space Cluster)  

 ورگلوکزامبفناوری اطالعات و ارتباطات  دسته (Luxembourg ICT Cluster) 

 مواد لوکزامبورگ دسته (Luxembourg Materials Cluster) 

  لوکزامبورگ یستیسالمت زدسته (Luxembourg BioHealth Cluster) 
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 لوکزامبورگ محیطیزیست ینوآور دسته (Luxembourg EcoInnovation Cluster) 

 وکزامبورگدسته قطعات خودرو ل (Luxembourg Automotive Component Cluster) 

 دسته: متمرکز بود گرید دستهدو  قیاز طر ترابریو  ییایدر یهانوآورانه در بخش یهاحلراه یتوسعه یروبر همان زمان، لوکزامبورگ  در

  (Luxembourg Maritime Cluster) لوکزامبورگ ییایدر دسته و (Cluster for Logistics) ترابری

 ی صنعتی کامال مجهزهاانکوباتورها و پارک 
 هایبه دانشگاه لوکزامبورگ و سازمان یاتصال با ®Technoportفناوری گرا را از طریق  هایوکارکسبپرورش اقتصاد امکانات  وزارت

ی هاشرکت یرا برا یشگاهیآزما ی اداری وفضا( House of BioHealthی سالمت زیستی )کند. همچنین خانهارائه می یو فناور قیتحق

 کند.فراهم میاطالعات و ارتباطات  یپاک و فناور یهایفناور ،بیوتکنولوژی ینهیدر زم وپان

. کندینوآورانه فراهم م یهاپروژهو همچنین  های نوپاشرکت یرا برا یاحرفه یهاامکانات کامال مجهز و کمک انکوباتور، نیا

Technoport® درلوکزامبورگ  قیخود را از طر یهاتیفعال لندیکه ما یخارج یاهوکارکسب یبرا ی رامحل موقت تواندیم نهمچنی 

 اروپا گسترش دهند، فراهم کند.

 هایهای صنعتی ملی متعددی که تحت مدیریت دارد، فراهم کند. پارکپارکاز  یکیدر ی با شرایط مطلوب هانیزم تواندیاقتصاد م وزارت

 مجهز به، دور برد )مخابراتی( ارتباطاتهای حمل و نقل و شبکه به : اتصالتندعمومی ضروری هس یهارساختیزبه  ی کامال مجهزصنعت

 .آب، برق و گاز

 تجارت ترویج 
بازار  کیکه قصد ورود به هایی ، در اختیار شرکتوکارکسب یهاو شبکه یساختار اقتصاد ینهیدر زم را یاقتصاد اطالعات با ارزش وزارت

 Luxembourgتجارت "ترویج همراه با آژانس  (Department for Foreign Tradeی )خارجارت تج حوزه .گذاردمی ،را دارند یخارج

for Business"های های تجاری خارج از کشور و سازماندهی معامالت تجاری در بازاردر نمایشگاه هاشرکت ی حضوربراهایی را ، کمک

 دهد.نویدبخش ارائه می

یق به منظور تشوو وزارت امور خارجه،  یبا وزارت اقتصاد، وزارت دارائ یدر همکار، Office du Ducroire –تامین مالی صادرات  دفتر

 کنند.های مالی اعطا میها برای ورود به بازارهای جدید، حمایتشرکت

 (ONE-STOP-SHOPخدمات ) هیارائه کل یبرا یمحل 
 یرا برا یدیکل رندگانیگمیو ارتباط با تصم کندیکمک م هان به آنهای سرمایه گذاراسازی پروژهپیاده فرآیندسراسر اقتصاد در  وزارت

قامات متمامی ارتباط با  یبرقرار یبرا)محلی برای ارائه کلیه خدمات("  one-stop-shop به عنوان " خانه وزارت نی. اکندیها فراهم مآن

 کند.می عملهستند، دخیل  وکارکسب کی یاندازکه در روند راه یدولت
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 تماس عاتاطال 
Ministry of the Economy )وزارت اقتصاد( 

19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 24 78, Fax: (+352) 46 04 48 

E-mail: info@eco.public.lu 

https://www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie 

  

mailto:info@eco.public.lu
https://www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie
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  5 فصل
 مرکزی دفتر برای لوکزامبورگ

  هاشرکت
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 یاری. بسهستند شرکت یرکزدفتر م یبرا آلدهیا یبه دنبال مکاناست که،  یجهان هایوکارکسب یثابت شده براپلتفرم  کیلوکزامبورگ 

 رندگانیگ میتصم ،ییاجرا رانیبا مد همراه را شانیهاشرکتهای دفاتر مرکزی محل عملکرددر حال حاضر جهانی،  یتیچند مل هایگروه از

فاتر مرکزی محل د ی مختلفی برای این مسئله که چرا لوکزامبورگ معموال به عنواندیکل لی. دالاندتعیین کرده شانیو کارکردها یدیکل

 دوستانه، وکارکسب، بعضی از این دالیل عبارتند از: محیط پایدار و دارای مقررات داردوجود شود های مربوطه انتخاب میها و عملکردشرکت

 ی.العاده زندگفوق تیفیو کو مهاجر با استعداد  یمحلنیروی کار  ،اروپا( هیاتحاد ییای)درست در قلب جغراف یمرکزموقعیت 

 انتخاب دفتر مرکزیکه تاکنون لوکزامبورگ را به عنوان  هاشرکتاز  یبرخ 
 اندکرده

ها اند. مثالرا به لوکزامبورگ منتقل کرده خود ی اروپاییمرکز اتردفصنعتی و فرهنگی، با موفقیت  هایزمینهیی متنوعی با پیشهاشرکت

 Rakuten مانند گروه ییایآس یتیچند مل یهاو شرکت Paypalو  Vodaphone مانند آمازون، شرفتهیپ یهایورافن شروانیشامل: پ

قرار جایی خود را در هر  یدفاتر مرکز ستندتوانیها مشرکت نیا تمام شوند.می BOCو  ICBCمانند  ینیچ شرویپ یهاژاپن و بانک

 اند.لوکزامبورگ را انتخاب کرده مخصوصا دهند، اما

، ArcelorMittal لیاز قب یبزرگ جهان یهارهبران شرکتبه  Huskiو  Dupont ،Goodyear ،Delphi، دیو تول قیتحق حوزه در

SES  ،CHAMP Cargosystems  وPaul Wurth  اند.هستند، پیوستهاست که ساکن لوکزامبورگ  یطوالن یهامدتکه 

 موقعیت 
دقیقه  15اداری آن از مرکز شهر حدود  هایی مراکز پارک، طوری طراحی شده است که معموال فاصلهکشور کیبه عنوان  لوکزامبورگ

 (کیدر طول ساعات اوج تراف ی)حترانندگی است. 

پرسرعت، های با قطار لوکزامبورگ، قیاروپا از طر هیاروپا قرار دارد. سفر در درون اتحاد هیدر قلب اتحاد دقیقا ، لوکزامبورگموقعیتنظر  از

 پذیر است.نبه طور موثر امکا هابزرگراهو  یامنطقه یپروازها

 کار دوستانه و پایداروبیمه و مالیاتی کسب ارچوب مقرراتی،یک چ 
ی جهان با از معدود کشورها یکیدر سراسر جهان است. لوکزامبورگ  دوستانه وکارکسب هایپیشروترین رژیماز  یکیلوکزامبورگ  دولت

. همانطور که در ی استجهان وکارکسبرشد  یبراپایدار دوستانه و  وکارکسب طیمح، سطح پایین بدهی ملی و یک AAAرتبه اعتباری 

 از شرکت، قانون کار، حفاظت در مسائل قانون و قوی ریپذانعطاف مقرراتیچارچوب  کی یشد، لوکزامبورگ دارا تهگف گرید یهابخش

 بزرگ است. یهاتشرک هایعملکردمربوط به کلیدی قانونی  یهانهیزم ریسا ( وIntellectual Propertyی )معنو تیمالک

 اتیمال 
مزایای نرخ مالیات  از توانندیمها ی فراهم کرده است، آنتیچند مل یهاشرکت یو کارآمد را برا ریپذانعطاف یاتیمال طیمح کی لوکزامبورگ

و مبورگ، درحال گسترش لوکزا شهیهم یاتیشبکه معاهده مالو  دردسترس یداخل یهامی، به خصوص با درنظر گرفتن رژجهانی رقابتی



 

79 

 یهانهیو هز یشخص اتیمال هایجنبه خود، ییاروپا گانینسبت به همسامند شوند. در لوکزامبورگ بهره اروپا هیاتحاد یاتیمالهای حکم

 است. یکامال رقابت ،کارفرمابرای  یاجتماع نیتأم

 شوند، به شرح زیر هستند:مراکز خرید قابل توجهی که در مرکز شهر لوکزامبورگ یافت می

Goeres Horlogerie )ساعت( 

22 Rue Philippe II 

L-2340 Luxembourg 

 

 

Hermès )پوشاک و چرم با کیفیت باال( 

13 Rue Philippe II 

L-2540 Luxembourg 

 

Gucci )پوشاک و چرم با کیفیت باال( 

21 Rue Philippe II 

L-2340 Luxembourg 

 

Louis Vuitton )پوشاک و چرم با کیفیت باال( 

2 Avenue de la Porte-Neuve 

L-2227 Luxembourg 

 

Eug. Hoffman )قلم و لوازم تحریر( 

12 Avenue de la Porte-Neuve 

L- 2227 Luxembourg 

 

Villeroy & Boch )تولیدات چینی( 

2 Rue du Fossé 

L-1536 Luxembourg 
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Lea Linster )اغذیه فروشی( 

4 Rue de l’Eau 

L-1449 Luxembourg 

 

McDonald’s Place d’Armes )فست فود( 

2 ,rue de la Poste, 

L-2346 Luxembourg 

 

 بیمه 
ایجاد  ی، از جمله فرصت براهای مدیریت ریسک گروهی دفاتر مرکزیهای مورد نیاز برای عملکردو فرصت کار یروین نیهمچن لوکزامبورگ

 .باشدیرا دارا م ای چندملیتی سازگاربرنامه بیمه

 استیساز طریق  توانندیخود م مهیب های قابلریسک پوشش یها برااروپا، شرکت هیاتحاد یکشورها تعدادی دیگر ازمانند لوکزامبورگ،  در

را های اتحادیه اروپا مجاز در یکی از کشور گذارمهیبیک  یاستیس نیکنند. چن اقدام( Freedom of Services, FOSخدمات ) یآزاد

( پوشش دهد، بنابراین از عدم کنترل European Economic Area, EEAتمام منطقه اقتصادی اروپا )ها را در تا ریسک سازدیقادر م

 شود. های محلی و جداگانه به وجود بیاید، جلوگیری میو بصیرتی که به ممکن است به دلیل سیاست

 ،لحاظ شود دیبا زین تحت پوشش هر کشور یلالزامات مح قابل اجراست، امااروپا  یمنطقه اقتصاد در سراسر FOS استیسبا وجود اینکه 

  است. مهیب یهاشرکت ایو  انیآن کشور با مشتر نیب یحفظ تعامل و رابطه یکه به معنا

داشته باشد: پرداخت و رسیدگی  رای مرکزو هماهنگی کنترل  مزیتحال  نیدر ع ی ومحل هایبیمه دیفوا تواندیم یتیبرنامه چند مل کی

 ، مطالبات پرداخت شده و پرداخت نشده، علل مطالباتمختلف یدر کشورها یامهیبر پوشش ب یواضح دیدی، محلورت مطالبات محلی به ص

م استحکاثبات و  شتر،یکنترل ب های محلی را همراه بای انطباق و مطالبات سیاستایتمام مزاای برنامه نیچن. رهی، و غمهیو پرداخت حق ب

 آورد.به ارمغان می سکیر انریمدو  مدیر مالی بیشتر ومدیریت برای

و  ،FOSهای سیاست ،یتیچند مل یهابرنامه تواندیم ها،های بیمه درجه یک خود و شبکه جهانی این شرکتاز طریق شرکت لوکزامبورگ

 هایی دیگر را ارائه بدهد.نامهبیمه

 نیروی کار محلی و مهاجر با استعداد در دسترس بودن 
 با استعداد و متخصص از سراسر نیاز مهاجر یجوامع بزرگ، و با تجربه است. در حال حاضر یتیکار چند مل یورین کی یدارا لوکزامبورگ

 Silicon) در آمریکا دره سیلیکوناز  ،طیمتخصص و واجد شرا نیمهاجر اند.کردهنوان خانه خود انتخاب لوکزامبورگ را به ع جهان

Valley )یفناور های پیشرفته /فناوری ،یاز جمله بانکدار ییهاتخصص یدارااند و مکان کرده نقل گربوبه لوکزامی، گرفته تا شانگها 

 هستند. ترابریو  دیاطالعات و ارتباطات، تول
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 یلیالتحصدر زمان فارغ هایلوکزامبورگ یهمه بٌای. تقرجزو مردمی در جهان هستند که بیش از دیگران نگاه بین المللی دارند هایلوکزامبورگ

 کنند.میصحبت  یو لوکزامبورگ یفرانسو ،یآلمان ،یسیزبان انگل 4حداقل به  ،رستانیباز د

 نیباالتری با از کشورها یکیکشور همواره به عنوان  نیاست که ا نیامتخصصین  یبرا یلوکزامبورگ به عنوان محل یاصل یهااز جاذبه یکی

بنا به نظر صندوق جهانی پول در سال ) باشدای در پی دارد نیز میمایهکه چنین سر ییایمزاشامل البته در جهان است و درآمد سرانه 

 است، بدست آورد(. زیخکشور نفت کیبعد از قطر که ی دوم را رتبهاز نظر درآمد سرانه  2013

 هاآن یهاو خانواده متخصصین مهاجر یبرا یزندگ تیفیک 
 یبرا "برد-بردموقعیت " کی ،لوکزامبورگ یغن یچند فرهنگ طیمحبه  نشایهاو خانواده یدیکل کارمندان یسازکپارچهیو  نقل مکان

 ای 2 هیاول هایماموریت یبرا ی، غیر معمول نیست کهتا شانگها کونیلیاز دره س متخصص، نیمهاجر یبرا نیاست. ا نیها و مهاجرشرکت

یابند، با خوشحالی مدت زمان اقامتشان روتق می های بزرگ رشد وو سپس مادامی که دفاتر مرکزی شرکت ندیایسال به لوکزامبورگ ب 3

 را طوالنی کنند.

 یهاستمیس نیاز بهتر یکیکشور  نیشده است. ا یبندشهر جهان رتبه نیتربه عنوان امن بارهالوکزامبورگ  با توجه به کیفیت زندگی،

ی محلی شامل آموزش ستمی. سباشدسنین را دارا میالمللی برای فرزندان مهاجرین در تمامی ی بینآموزش هایستمیو س یمراقبت بهداشت

زبان  بافرزندانشان  خواهندیکه م ینیمهاجر یبرا ی نمونه در این کشوردولتمدارس  ی سیستماست و حتی زبان درجه یک سیمدارس انگل

 را اختصاص داده است. یگانیراانگلیسی زبان مدارس ، بدهند لیادامه تحص یسیانگل

 به دور است. ازدحام شهریو  یاز هر پراکندگ ،متوسطبا اندازه شهر  کیکن. شهر لوکزامبورگ به عنوان  یافظخداح پلوغی شلوغ با

برخوردار است، معتدل  یهاها و تابستانزمستانآب و هوایی که از مزیت و فراوان  یجنگل یهاتپه باسبز  یطیلوکزامبورگ به داشتن مح

  .کندیافتخار م
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 معرفی 
های تاسیس شده توسط برنامهو  یمل کمک هایدر چارچوب طرح مطابقت داده شده، یهااز مشوق یعیوس فیارائه ط لوکزامبورگ از طریق

. کندیم قیتشو، پروژهتوسعه  هایاستراتژی ای و یگذارهیسرماتحقق  یها را براشرکتشوند، اتحادیه اروپا که در سطح ملی مدیریت می

نوپا که به صورت قانونی در لوکزامبورگ  یها( و شرکتSMEsو متوسط ) چکهای کوبنگاه نیبزرگ و همچن هایشرکت یبرا ،هامشوق نیا

های و تضمیناعتبارات ی تا نقد یاهکمکدر اشکال مختلفی از  توانندیم نیهمچن هااین مشوق .اند، در دسترس هستندتاسیس شده

 مالیاتی وجود داشته باشند.

 نیهمچن فعالیت ذینفع بالقوه و و موقعیتمختلف وجود دارد که ممکن است با توجه به اندازه،  یهاوکارکسب قیتشو یبرا یقانون اصل شش

 قابل اجرا باشد: یگذارهیسرما تیبا توجه به ماه

 ها. SMEمطلوب توسط   هاییگذار هیا: پوشش سرمیاقتصادو تنوع توسعه  .1

 .یو توسعه و نوآور قیتحق یهاتیفعال .2

 صورت گرفته است. از کشور لوکزامبورگ یدر مناطق خاصکه  ی مطلوبهایگذارهی: پوشش سرمایاتوسعه منطقه .3

 ی صورت گرفته است.دست عیو صنا یتجار یهافعال در بخش یهاشرکت مطلوب که توسط یهایگذارهیطبقات متوسط: پوشش سرما .4

 یاز منابع انرژ یانرژ دیتول ایو  یاز انرژ یاستفاده منطق ست،یز طیها حفاظت از محکه هدف آن یگذارهی: پوشش سرماستیز طیمح .5

 است. ریپذ دیتجد

 کارکنان است. تخصصی یهاکه هدفشان توسعه مهارت های شرکتگذارهیسرما : پوششمستمر ایحرفهآموزش  .6

 

 های با بهره کم را در قالب وام وکارکسبهای که مشوق وجود دارد گریداختصاصی  مؤسسهدو  ،نیبر ا عالوه

(Société Nationale de Crédit et Investissement, SNCIو سرمایه )گذاری( های صادراتیOffice du Ducroire ارائه )

  .دهدمی

 وجود دارد. (venture capitalی خطرپذیر )گذارهیو سرما یمله گردشگرخاص از ج ییهابخشدر  یگذارهیسرما یبرا یگرید هایمشوق

 چیه یمتفاوت است. اگر چه به طور کل گرید یهاهر طرح با طرح مرتبط یهانهیخاص خود را دارد و هز خصوصیات ی،کمک ملطرح  هر

( وجود ندارد، مستمر ایحرفه سعه و آموزشو تو قیتحق هایی طرح)به جز برا درخواست تامین سرمایه میتسل یبرا یخاص االجلضرب

است متحمل شده بعد از ارائه درخو یهانهیتنها هز چرا که ارائه گردند، طرح یهاتیها قبل از شروع فعالآن درخواست دیحال با نیدر ع یول

 .خواهد بود طیواجد شرا تامین سرمایه

که در  د،نشویم یابیارز مقامات لهیوسه ب های تامین سرمایهتقاضاو  است یکسانها طرح یتمام یبرا تامین سرمایهدرخواست  فرآیند

 گیرد.لی صورت میم یهاوزارتخانه یلهیوسه ب این کار از موارد بسیاری

 :موارد زیر باشند دنتوانیم سرمایه منابع

 شود، یاه میارائ یمختلف مل یهاطرحاز طریق لوکزامبورگ است که  عمومی، پول سرمایهکه منبع  ی: وقتیمل 
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  ره ادا یاما در سطح ملشود، تامین مالی میاروپا  هیاتحاد بودجه که توسطتامین سرمایه مکمل  یها: برنامهییاروپامنابع غیرمستقیم

 است. ساختاری  یو اجتماع یحل مشکالت اقتصاد شان،هدفهایی هستند که ، آن "StructuralFundsطور خاص، " بهشود. می

 

تطابق داشته باشد مشخص شده است، اروپا  هیاتحاد ی دولتی که توسطهابا مقررات کمک دیلوکزامبورگ با یکمک یهارحط ،یبه طور کل

 تا از بروز ناراستی رقابت در بین کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود.

 ،شودیاداره مکمیسیون اروپایی توسط  مٌایکه مستق ییمشوق اروپا یهابه تمام برنامه تواندیم نیشرکت مستقر در لوکزامبورگ همچن کی

 داشته باشد. یدسترس

 ارائه شده است. اختصاصی مؤسسهو دو  یاست که توسط شش قانون اصل یاصل یهامشوقاز  یشامل شرح ریز بخش

 وکارکسبمشوق  نیقوان 

 یتوسعه و تنوع اقتصاد 
اصالح شده؛ این قانون  ی متوالیهادر طول سالهای مختلفی به صورتد و اصالح ش 1997شد، در سال  یمعرف 1993قانون در سال  نیا

 Small and Medium-sizedکوچک و متوسط )های بنگاه یهایگذارهیسرما یهاتحقق طرحدر مورد طرح کمکی است که 

8Enterprises, SMEsکند.( را تقویت می 

 تواندیم شانیهاتیبتوانند اثبات کنند که فعال دیها باباشند. آن دهنده خدماتئهارا ایو  یصنعت یهاشرکت توانندیم طیشرا واجدذینفعان 

 لوکزامبورگ کمک کند. خاکدر  یتوسعه اقتصاد ای بهطور قابل مالحظه به

 باشند: ریز طیشرا یدارا دیبا یگذارهیسرما یهاابتدا، طرح در

 ابق با الزامات ملی باشنداز نظر اصالح اراضی و حفاظت از محیط زیست مط دیها باآن 

 مشارکت کنند ی عمومیبطور مثبت در منافع اقتصاد دیها باآن 

 باید پتانسیل را برای مشارکت مثبت در موارد زیر اثبات کنندها آن 

 ایلوکزامبورگ،  یساختار اقتصاد توسعه و یا بهبود -

  ای ی،اقتصاد یهاتیفعالتر توزیع گسترده -

 ای ی،و انسان یعیطب ستیز طیحفاظت بهتر از مح -

                                                           
 50 آن حداکثر یساالنه حجم معامالتنفر نباشند و  250از  شیآن ب کارمنداناست که  ی، شرکت متوسط، شرکتSMEحاضر از مناسب در حال  فیبنابر تعر 8

 جموعما یساالنه  حجم معامالتنداشته باشد و  کارمندنفر  50از  شیاست که ب یباشد. شرکت کوچک شرکت وروی ونیلیم 43حداکثر تراز ساالنه  ای وروی ونیلیم

متعلق به  دین نباآ یو حق رأ هیاز سرما شتریب ایو  %25، یعنی استقالل را داشته باشد اریمع دیبا نیتجاوز نکند. شرکت همچن وروی ونیلیم 10ترازنامه ساالنه آن از 

 آیند.نمیمتوسط به حساب  ایکوچک  یهاشرکت فیباشد که در تعر گریچند شرکت د ای کی
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 یاز انرژ تریاستفاده منطق -

 

 ،یجزئ یاتیمال تی، معاففوقالعاده سود سرمایه در قالب تواندیم نیهمچن هامشوق است.تامین سرمایه مشارکتی ابزار  نیترجیرا نقدی، کمک

 ساختمان باشد. / یا و نیبهبود زم برای مالکیت یاکمک برای ترفیع یا ، کمک تضمین دولتی

های با اندازه متوسط( )به بنگاه %10های کمکی تا مقدار طرح ،(SMEsهای کوچک و متوسط )ی بنگاهگذارهیسرما هایپروژهتوجه به  اب

، ها تحت این قانوندریافت این مشوق یبرا کنند. تقاضارا کمک می eligibleهای مجموع هزینهز های کوچک( ا)به بنگاه %25یا تا مقدار 

 . شودیپرداخت م پروژهشدن  لیتنها بعد از تکم مالی مکو ک سرمایه گذاری ارائه شوند پروژهز شروع قبل ا دیبا

 هستند: طیواجد شرا ریز هاینهیهز ،SME یگذارهیسرما هایپروژهدر مورد 

 به آن طمربو یهانهیو هزها، تاسیسات ابزار آالت،نیماش زات،یها، تجهسازه ها،رساختیز ن،یزم دیخر نهیهز 

 های تولیدو یا جوازاختراعات برای فراگیری حق ثبت ، ی یا دانشورافن انتقال مربوط به یهانهیهز 

 نیروی کار موجود و یا تازه استخدام شدهآموزش مجدد  ایو  قیمربوط به آموزش، تطب یهانهیهز 

 مدیریت و یا کنترل پروژهسازمان یمربوط به مطالعات برا یهانهیهز ، 

 

حداکثر  ریز جدول .ستین طیواجد شرا هینقل لیوسا خرید یهانهیهز نیو همچن ناشی از تامین سرمایه پروژهو بهره  اندازیراه یهانهیهز

 دهد.را به طور خالصه نشان می"  یاقتصاد و تنوع "توسعه یبرا ینرخ کمک مال

9SMEs های موچک و متوسط()بنگاه 

 های متوسطبنگاه های کوچکبنگاه

20% 10% 

 

 یو توسعه و نوآور قیتحق یهاتیفعال 
ی قاتیتحق هایسازمان نیز و هاتوسط شرکت یو توسعه و نوآور قیتحق یهاتیفعالمعرفی شد که برای  2009ژوئن  5یک قانون جدید در 

 را پیش بینی میکند. یکمک یهاطرح

 است: ریز یهامیرژ یقانون اجرا نیاز ا هدف

 و توسعه قیتحق یهاهها و برنامکمک به پروژه .1

 یسازمان های اجرایی ویکمک به نوآور .2

 

                                                           
 رجوع شود. کی یکوچک و متوسط به پاورق یهاشرکت فیتعر یلطفٌا برا 9
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 های نوپای نوآورانهشرکت یو برا یصنعت هایداراییحفاظت از  یبرا ی،فن یسنجامکان یقتحق برای ی راکمک هایطرحقانون  نیابتدا، ا در

 یبا قانون بودجه، گرید یکمک یهابر خالف طرحو  دیرس انیبه پا 2014ژوئن  30در  ییهاطرح چنین یبه هر حال، تقاضا براداد. ارائه می

 نشد.  دیتمد 2015

 مربوطه آغاز یهاتیفعال نکهیقبل از ا اینوآورانه  یگذارهیسرماصورت گرفتن و توسعه و  قیقبل از تحق دیهرگونه کمک با یبرا درخواست

 ارائه شود.شود، 

با این . شودیپرداخت م نفعیبرنامه به ذ ایطرح  انیباشد که در پا ده سود سرمایهفوقالعا ای کمک هزینه مالی و در قالبممکن است  کمک

 برنامه پرداخت شود. یا پروژهتوسعه  ای پیاده سازیدر زمان  هاییپرداخت شیپ این امکان وجود دارد که حال،

 ، وزارت اقتصاد است.تامین سرمایهدرخواست  یابیمسئول ارز مقام

 :دهدیاعطا شده را از دست م یهامشوق نفعیذرت وقوع موارد زیر، در صوبه ذکر است  الزم

  فروخته شود.قبل از زمان توافق شده با دولت  ایبرنامه رها شود و  ای پروژهاز  یقسمت ایتمام 

 اعطا شدهک کم هابه آنرا که  یاتیو عمل یگذارهیسرما نفعیذ ،ینقد هزینه کمک یبعد از اعطا ج سالهپن یدوره کی انیقبل از پا ،

روژه یا هایی از نتایج پبرای تمام یا قسمترا  اتیو عمل یگذارهیاستفاده از سرما نفعیذ ، گرنیها استفاده نکند. همچناز آن ایبفروشد 

را  هتمام و یا قسمتی از نتایج و اهداف برنام موجه لیبدون دل رده، و یاکه با دولت داشته متوقف ک شرایط و ضوابطیبر طبق برنامه 

  بفروشد.

 

 آن را بازگرداند.بعالوه بهره  های دریافتیکل مقدار مشوق دیبا نفعیموارد ذ نگونهیا در

 (:دینی)لطفا جدول صفحه بعد را بب شوندتنظیم می ریها به شرح زو توسعه، کمک قیدر تحق یگذارهیسرمادر مورد  .1

 یطواجد شرا یهانهیکل هز %25 :توسعه پیش از رقابت 

 شوند، شامل موارد زیر هستند:ایی که مشمول این طرح میهفعالیت

به ها دانش گرید ای یتجار ،ی، فندانش علمی، اقتباس و استفاده از مشارکت، فراگیریکه هدفشان  هاییپروژهها و برنامه -

 او یها روش ،ها، خدماتفرآیندمحصوالت، و توسعه  یطراح یها براها و مدل، طرحهاه، دستگاهاتحقق پروژه منظور

 ی جدید، اصالح شده یا بهبود یافته است.هاسازمان

های آزمایشی یا بازنمایی که با هدف آزمایش و اعتبار سنجی دانش جدید، اصالح شده یا بهبود یافته و نتایج یا پروژه -

 شود.ها انجام میها یا روشهای نظری مربوط به محصوالت، خدمات، شیوهآزمایش

 طیواجد شرا یهانهی٪ از کل هز50: یصنعت قاتیتحق 

مفهوم،  یبرااز آن  ندهیکه در آ شوندی میبا هدف توسعه دانش اضاف یتجرب ای ینظر یهاتیفعال ح شاملطر نیمشمول ا هایتیفعال

 استفاده خواهد شد. هاشیوهیا ها خدمات، روش، تحقق محصوالت ایتوسعه، بهبود و 

 یطواجد شرا یهانهیزدرصد از کل ه 100: یاهیپا قاتیتحق 
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 یو فن یگسترش دانش علم به منظور یقاتیمراکز تحق ایها که توسط شرکت شودهایی میآنشامل  ،طرح نیمشمول ا هایتیفعال 

در حد امکان منتشر   دیبا قاتیتحق جی. نتاستیشرکت تنها مربوط ن کی یتجار ای یکه به طور خاص به اهداف صنعت شودانجام می

 شود.

به  ی شرکت سرمایه گذار،تواند با توجه به اندازههای سرمایه گذاری مشترک مینرخ ،یصنعت قاتیو تحق توسعه پیش از رقابترد مو در

 افزایش پیدا کند. %20یا  %10 اندازه

ود، رده است، منتشر شهمکاری بالقوه بین مرزی باشد و یا به صورتی باشد نتایج همانطور که قانون مشخص ک پایهبرنامه بر  ای پروژه اگر

 ( وجود دارد %80مجموعا  یت تا حداکثر کمک)محدود ابدی شیدرصد افزا 15تا  تواندینرخ م نیا

 هستند: طیواجد شرا ریز یهانهیو توسعه، هز قیتحق هایپروژه مورد در

 ها صرفا مربوط به که آن یتا زمان تتاسیساابزار، و  آالت،نیماش زات،یساخت و ساز، تجه ها،رساختیز ن،یمربوط به زم یهانهیهز

 و توسعه باشند قیتحق یهاتیفعال

 و توسعه باشد قیبرنامه تحق ای پروژهمربوط به  مایاگر مستق مخارج کارمندان 

 یبرا منحصرًامعادل که  یهانهیو مشاوره و هز یمعنو تیمختلف مالک یهانهیهز ،یدانش فن ،یفرع مانکارانیمربوط به پ یهانهیهز 

 خرج شده باشند و توسعه قیتحق تیالفع

 تحقق پروژه یبرا ضروریحمل و نقل  یهانهیو هز یمواد، انرژ لیاز قب یعموم یهانهیهز گرید 

 

واجد  های مربوط به بهره ناشی از تامین سرمایه پروژه،هزینه نیو همچن روند کار ایمحصول، خدمت  ی سازیمربوط به تجار یهانهیهز

 .ستندین طیشرا

 ت.و توسعه اس قیاز طرح تحق ایخالصه ریز لجدو

 های بزرگشرکت های کوچک و متوسط()بنگاه 10SMEs هافعالیت

 تحقیق و توسعه:

 ایپایه تحقیق •

 تحقیق صنعتی• 

 توسعه پیش از رقابت• 

 

  متوسط هایبنگاه کوچک هایبنگاه

100% 

(15% )+50% 

(15% )+25% 

100% 

70%   (15%   )+60% 

45%     (15%      )+35% 

 )افزایش اضافی(
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 شوند:تنظیم می ریها به شرح زکمک، نوآورانه هایپروژه در مورد .2

 هایفرآینددر  ی صورت گرفتههر نوآور به یخاص طیتحت شرا دهدیرا پوشش م طیواجد شرا یهانهی٪ از هز35٪ تا 15که  یکمک 

 ریز طیکمک، در مجموع شرا نیاز ا یمندبهره ی. براشوداتی خصوصی اعطا میهای تحقیقسازمان ها یاهای شرکتسازمان ای دموجو

 شود: تیرعا دیبا

 .اطالعات و ارتباطات باشد هاییورااز فن یبردارمربوط به استفاده و بهره دیسازمان با ینوآور -

ی روژه شناخته شده و واجد شرایط رهبررهبر پ کی یلهیوسه برنامه که ب ای پروژه کی قیاز طر دیبا ها یا سازمانفرآیندنوآوری  -

 بودجه بندی شوند. دیبرنامه با اپروژه ی یهانهیو هز شود، انجام شودمی

 .ودتکرار ش کیستماتیبه طور سبتواند که  منجر شود یمفهوم اقتصاد ای روش نمونهاستاندارد،  کیبه توسعه  دیبرنامه با ای پروژه -

 داشته باشد. شکست سکیاز ر اینانهیبسطح واقع دیبای، یا سازمان یفرآیندنوآوری های یا برنامه پروژه -

 سازمان که  ینوآور یهانهیبه جز هز ه است،و توسعه ذکر شد قیباشد که در بخش تحق یمعادل موارد دیبا طیواجد شرا یهانهیهز

 نیهمچن و ،یمعنو تیحقوق مالک ،یدانش فن ،ی فرعیمانکاریو ساخت و ساز، پ امکانات یهانهی: حقوق، هزدهدیرا پوشش م ریموارد ز

 اطالعات و ارتباطات باشد. هاییکه مربوط به فناور یانهیهر هز

و یا  SMEsچند  ای کیبا  باید بزرگ یخصوص ی تحقیقاتیهاسازمان ایبزرگ  یها، شرکتذکر شده در باال یهاکمکبرای دریافت 

 کند، همکاری کنند.را تقبل می طیواجد شرا یهانهی٪ از کل هز30حداقل که های تحقیقاتی خصوصی کوچک یا متوسط سازمان

 یاتوسعه منطقه 
 اختصاصی در این مورد معرفیقانون  یک 2008سال  هیژوئ 15 خیشد. در تار نیتدو 1993 هیژوئ 27 قانون دردر اصل  یامنطقه توسعه

 یدر مناطق مشخص واجد شرایط یهایگذارهیسرمابرای  تشویقی موجود  هایبرنامهو  یمال یهاکمک تمدید کردنقانون  نیشد. هدف از ا

 است. وپاار هیبا الزامات اتحاد انطباقلوکزامبورگ، در 

 های زیر باشد:است و ممکن است در قالب هیاول یهایگذارهیسرمااز  های واجد شرایطها، پوشش هزینهمشوق نیهدف از ا

  نقدیکمک 

 یا فوقالعاده سود سرمایه  

 یهایگذارهیسرما از طریقکه شرکت  یاز سوداز مالیات بر درآمد و مالیات شهرداری، ٪ 50 یاتیمال تی)معاف یجزئ یاتیمال تیمعاف 

 (.کندکسب می واجد شرایط

 شود:گیرد، میکه برای موارد زیر صورت می هیاول هاییگذارهیشامل سرما واجد شرایط یهایگذارهیسرما

 صوالتمح لیو تبد دیتول 

  دارد یتوسعه اقتصاد بر یقابل توجه ریکه تأث ی فعال هستندبخش صنعت کیدر  هایی کهوکارکسبعرضه خدمات توسط 



 

 کاروهای توسعه کسب: کمک هزینه6 فصل

90 

 و توسعه قیتحق 

 

 تیالکه در آن فع یامنطقه یاقتصاد ی توسعهروتاثیر قابل توجهی بر  ای خاصی داشته باشد،باید منافع منطقه هیاول یگذارهیسرما ن،یبنابرا

که در آن  یاشغل در داخل منطقه جادیا یا به وکمک کند  یاقتصاد یهاتیبهتر فعال جغرافیایی عی، به توزل انجام است داشته باشددرحا

 درحال انجام است کمک کند. تیفعال

 

 است: ریز یهایشامل شهردار مناطقاین 

  یجنوب غربناحیه: Differdange و Sanem 

  یجنوب شرقناحیه :Dudelange  

 یشرقیه ناح: Echternach ،Mompach ،Rosport  وMertert 

  یشمالناحیه :Clervaux ،Wincrange ،Eschweiler   وWiltz  

 

 .تجاوز کند دیقانون نبا مشخص شده توسط طیواجد شرا یهانهیهز %10از ها بدست آمده از مشوق یایمزا

شده در  فیهمان ضوابط تعربا . )کندپیدا می شیدرصد افزا 30وچک به های کبنگاه ی٪  و برا20های متوسط به بنگاه یبرا ،%10 آستانه

 (. 1.  2.  6 بخش

و  یمال یهاکمک در مورداروپا  هیاتحاد یهادستورالعملاین موارد، توسط عالوه بر  ،وروی ونیلیم 50از  شیب یگذارهیسرما هایپروژه

 .شوندیاداره م یدولت یهامشوق

پنج ساله )در  یدوره کیتوسط وزارت اقتصاد ثبت شود. اگر در  یگذارهیقبل از شروع سرما که درخواست دیآمیبدست  یتنها زمان مشوق

پرداخت مشوق متوقف خواهد  صورت گرفت، شرکت اعمال زیر را انجام دهد، یگذارهیسرما نکهیده سال( بعد از ا بخشودگی مالیاتیصورت 

 :شد

  رای آن بخشودگی مالیاتی صورت گرفته است، یا توقف فعالیتبکه  تیاز فعال یقسمت ایانتقال تمام 

 آن اعطا شده است یاز آنکه مشوق برا ریغ گریاهداف د یبرا یگذارهیسرما یریبکارگ 

 اختصاص داده شده استها که مشوق به آن ییهاشغل زانیکاهش م 

 

 خیتا تاراین قانون  ،2013قانون بودجه  توسط یول شد،یم یضمنق 2013دسامبر  31در  ستیبایقانون م نیبه ذکر است که در ابتدا ا الزم

 .ستیدر دسترس ن گریطرح کمک د نیا جه،ی. در نتی بیشتر این قانون رای داده نشدبه ادامهشد، اما  دیتمد 2014ژوئن  30
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لوکزامبورگ برای  (regional aid mapای )ی نقشه کمکهای منطقهرا برا یشنهادیپ ی، مقامات لوکزامبورگ2014 لیآور 14 ینامه یط

 با آن موافقت شد. 2014ژوئن  6 ینامه یاروپا ارائه دادند، که ط ونیسیبه کم 2020دسامبر  31تا  2014 هیژوئ 1 بازه زمانی

ها از مشوق دیجد میرژ کی یقانون معرف نیهدف از اارائه داد؛ را به مجلس  6853قانون شماره  سینوشی، دولت پ2015اگوست  12 در

 سینوشیپ. شده بود یمنقض 2014ژوئن  30 خیدر تار شد کهمی 2015 هیژوئ 15قانون  نیگزیجا ای بود که در حقیقتمنطقه یتوسعه یبرا

 یهااز کمک یخاص هایکه دستهاست  2014ژوئن  17 در 2014/651اروپا( به شماره  هی)اتحاد مقررات کمیسیون با همسوقانون  نیا

ا ر (Functioning of the European Union) اروپا هیعملکرد اتحادپیمان برای  108و  107مواد  یدر اجرا یاخلسازگار با بازار د

 رژیمبر  یتوجه ابلق ریکه تأث ،ی استامنطقه یهااروپا به وضوح خواستار محدود کردن کمک ونیسی. الزم به ذکر است که کمکنداعالم می

 .لوکزامبورگ دارد

 از: ندعبارتقانون  سینوشیپ نیا یاصل خصوصیات

 شودیمحدود م ریبه مناطق ز میرژ: 

  Dudelange: یجنوب شرقناحیه  -

 Differdange: یجنوب غربناحیه  -

  ،فقط بنگاهدر ادامه( های کوچک و متوسطSMEsاز کمک )شود،موجود اعطا می یهاتیفعال یتوسعه یکه برا یامنطقه یها 

 های جدیدی در فعالیتگذارهیسرما هایپروژه یفقط برا یامنطقه یهاکمک ،بزرگ یهاشرکت یبرا که یشوند، در حالمیمند بهره

 شوداعطا می

 باشد یکمک نقد در قالب تواندیمشوق تنها م 

 های کوچکبنگاهبرای  %30و های متوسط بنگاه ی٪ برا20و  واجد شرایط یهایگذارهیسرما یهانهیهز %10در محدوده  مقدار کمک 

 باشندهای ذکر شده نمیکمک مشمول ،وروی ونیلیم 50 تر ازشیب بودجه بزرگ با یگذارهیسرماهای پروژه. شودثابت نگه داشته می

 دقابل اجرا خواهد بو 2020دسامبر  31تا  یاکمک منطقه میرژ 

 

 (Middle Classesطبقات متوسط جامعه ) 
 یرا برا ییهاطرح از مشوق کی یاصالح شد. قانون فعل 2009 یم 28شد، در  قبلی 1968 سال قانون نیگزیجاکه ، 2004ژوئن  30قانون 

و  یصنعت ،یتجار یهاتیلوکزامبورگ شامل فعالکند؛ این بخش در ارائه می، طبقات متوسط هستندکه متعلق به بخش  یهاشرکت

 ی، نوسازبازسازی جاد،یبه ا قیتشو یرا برا ییهات مشوققانون، دول نی. به موجب اشودمی یتغالخود اش یهاتیفعال نیهمچن ی ودستعیصنا

های کوچک و متوسط و کارآفرینی ه زیر جموعه اداره کل بنگاهک (SMEsکوچک و متوسط ) هایبنگاهبه خصوص ، هاشرکت عقلی توجیهو 

 های کوچک و متوسط را دارند. روکاکسباز دپارتمان  وکارکسبهایی که مجوز کند، یعنی شرکتدر وزارت اقتصاد هستند ارائه می

های هزینهکمک شامل ایتطابق دارند. مزا ازیمورد ن یارهایکه با مع هستند (هااز جمله خود اشتغال) و حقیقی یاشخاص حقوق نفعانیذ

 یهایگذارهیبهره به سرماکه وام کم یممکن است به مؤسسات اعتباراصل سرمایه  هایهزینه کمکاست. اصل سرمایه و سود سرمایه 
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توسعه و ، عقلی توجیه)مربوط به های مشهود های واجد شرایط، سرمایه گذاری در دارایییگذارهیپرداخت شود. سرما نیز، دهندیم دیجد

 ی مالی،هاکمک نیمند شدن از ابهرهبه منظور . (رهیثبت اختراعات و غحق ، هازنامشهود )مجو یهاییموجود( و دارا یهاتیفعال ینوساز

 ی نوپا.هاخصوص در مورد شرکته ب مدیریت صالح باشند، و تحت دوام با یاز نظر اقتصاد دیها باشرکت

برای  %20ط و های متوسبنگاه یبرا %10و به میزان  کوچک و متوسط هایی بنگاهعموم یهایگذارهیسرما ی تحققها براابتدا، مشوق در

ها، مانند اجاره مکان و و انجمن هاشگاهیشرکت در نما یهانهیهز نیهمچن ی وره خارجمشاو یهانهیهز .شوندهای کوچک اعطا میبنگاه

 شوند.مشترکًا تامین  وروی 100،000حداکثر  تا طیواجد شرا یهانهی٪ هز50تا  توانندیمهزینه استند 

های موجود را خریداری وکارکسبه و یا های جدید را ایجاد کردوکارکسبکه  حقیقی از افراد تیحما یبرا ژهیطرح و کی ن،یبر ا عالوه

  .یابدمی شیافزا %10میزان  به یمورد نرخ ذکر شده در پارگراف قبل نی. در اکنند، ارائه شده استمی

 ست،یز طیحفاظت از مح هاکه هدف آنبزرگتر(  هایشرکتهای کوچک و متوسط و ها )بنگاهتمام شرکت یگذارهیسرما ن،یبر ا عالوه

واجد  یگذارهیسرما یهانهیهزاز   %40تا  %15 زانیبه م توانندمی ،است ریپذدیتجد یو استفاده از منابع انرژ یاز انرژ یطقاستفاده من

 قاز مناط یکیدر  یگذارهی. اگر سرمادنریقرار گ تیمورد حما ذکر شده( یهانهیاز زم یکیمربوط به  یگذارهیسرما تیبسته به ماه)، طیشرا

 یگذارهیسرما نیو اگر ا شودیها کمک مبه آن گرید %5 رد،یروبرو هستند( انجام گ یمشکالت ساختارکه با امبورگ )لوکزتحت حمایت 

 .)ممکن است هر دو مورد قابل اجرا باشند( شودیپرداخت مها به آن گرید یکمک اضاف %10 ،متوسط انجام شود ایهای کوچک توسط بنگاه

 یهانهیدرصد از هز 15بعالوه  ط،یواجد شرا یهانهی٪ هز100تا  توانند است، میآلوده  یهاکردن خاک یضدعفونها هدف آنکه  یهاتیفعال

 کمک مالی دریافت کنند.کار،  مخارجمربوط به 

ی های تحقیقاتفعالیت شامل هاتیفعال نیاست. ای تحقیق و توسعه هاتیاز فعال تیحما یبرا تشویقیطرح  کی یدارا نیقانون همچن نیا

 هاخنر نیاست. ا طیواجد شرا یهانهی٪ از هز25٪ و 50٪، 75 بیبه ترت هامشوق. نرخ باشندتوسعه قبل از رقابت میو  یکاربرد ،ایپایه

 .دنابی شیمشخص شده در قانون افزا خاص طیبه شرا ، بسته %25تا  %5 از دنتوانیم

هایی ها و روشکند و بر روی ابزارکه در این بخش فعالیت می یت. شرکتاس ییغذا تیقانون امن نیتحت پوشش ا یهانهیاز زم گرید یکی

. شودیمند مبهره طیواجد شرا یهانهی٪ هز40بالغ بر  یکمککند، از گذاری میبخشد سرمایهکه آسان سازی و کیفیت محصوالت را بهبود می

 .ممکن استنیز  یورو 100،000و تا سقف  یمشاور خارج یهانهی٪ از هز75تا دیگر کمک  کی

 متوسط یقانون طبقه قیاز طر" de minimis"طرح  کی ستند،یها نکمک افتیدر طیکه واجد شرا ییهادر مورد شرکت باالخره،

(Middle Class Lawوجود دارد ) دوره سه  کی یبرارا  طیواجد شرا یگذارهیسرما یهانهیاز هز وروی 200،000سقف  تا تواندیکه م

 قرار دهد.تحت پوشش ساله 
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 دهد:به صورت خالصه نشان می طیواجد شرا یگذار هیاز سرما یدرصد را بر حسبدر دسترس  کمکحداکثر  ریز جدول

 های بزرگشرکت های کوپک و متوسط()بنگاه 11SMEs هافعالیت

 های مشهود و نامشهودگذاریسرمایه

 ی مشاورهاهزینه -

 شرکت در نمایشگاه -

 ــ متوسط هاینگاهب کوچک هایبنگاه

20% 10% 

 یورو 100،000٪ تا 50حداکثر 

 ــ %10+( %10) %20+( %10) استارت آپ

 تحقیق و توسعه

 ایپایهتحقیق  -

 صنعتی تحقیق -

 توسعه پیش از رقابت -

 

 ٪(25)+ حداکثر  75٪

 ٪(25)+ حداکثر  50٪

 ٪(25)+ حداکثر  25٪

 

 ٪(25)+ حداکثر  75٪

 (٪25)+ حداکثر  50٪

 ٪(25)+ حداکثر  25٪

 سازگار با محیط زیست

 انطباق با مقررات اتحادیه اروپا، -

 پذیرش آنها بیش از سه سال از

 

 فرا تر از قوانین زیست محیطی اتحادیه اروپا -

 جویی در انرژیصرفه -

 ی مشاورهاهزینه -

 های آلودهسایت بازسازی -

 

15% 

 

 

 ٪(15)+ حداکثر  30٪

 

 ٪(15)+ حداکثر  40٪

50٪ 

 (مخارج کاربرای  ٪15٪ )+ 100حداکثر 

 

 

 

 

30٪ (5%+) 

 

40% (5%)+ 

 

 (مخارج کاربرای  15٪)+  100٪

 

 یورو 200،000تا  یورو 200،000تا  "De minimisکمک "

 های بزرگترکوچک و متوسط و شرکت هایبنگاه 

 امنیت غذایی

 بهبود بهداشت، تجهیزات برای -

 امنیت و کیفیت

 ی مشاورهاهزینه -

 

40% 

 

 یورو 100،000٪ تا 75حداکثر 

 

 یعیاز منابع طب یمنطق یو استفاده ستیز طیحفاظت از مح 
 طیاست که حفاظت از مح ییهاتیاز فعال حمایت ،شد 2004 هیفور 22قانون مورخ  نیگزی، که جا2010 هیفور 18از قانون مورخ  هدف

 قابل اجرا است. 2015دسامبر  31قانون تا  نی. اقرار داده اندرکار خود را در دستو یعیاز منابع طب یو استفاده منطق ستیز

 شود.می فوقالعاده سود سرمایه ای یشامل کمک نقد یطرح کمک نیا موجود در هایمشوق

                                                           
 مراجعه کنید 2به پاورقی  11
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 یصنعت ،یرتجا تیفعال کمشغول انجام یو  دارند وکارکسبمجوز در لوکزامبورگ هستند که  حقیقی ها و افرادشرکت ،طیواجد شرا نفعانیذ

)به  هستند یقاعده مستثن نیاز ا ،خاص یهاتیاز فعال هاییدر دسته مشغول یهااز شرکت یبعضبا این حال، . ی هستنددست عیصنا ای

 (.رهیو غ یمحصوالت کشاورز هیکنندگان اول دیتول ان،یو پرورش آبز التیعنوان مثال ش

 متفاوت تیفعال تیماه با توجه به ی مشارکتیمال نیتأم هایباشد. نرخ ریز یهاتیلاز فعا یکی دیبا طیواجد شرا هاییگذارهیرماهدف از س

 است:

 طیواجد شرا یهانهیهز :ینیقوان نیوجود چندر صورت عدم ستیز طیسطح حفاظت از مح شیافزا ایاروپا  هیاتحاد نیقوان تر رفتن ازفرا 

داوطلبانه از مقررات اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از  رفتن تر افرهای اضافی محدود هستند که توسط شرکت به منظور هزینه به

کردند. آمد، تجاوز میآیند، و یا در غیاب چنین قوانینی، از سطحی که در غیاب هرگونه کمکی بدست میمحیط زیست به وجود می

های بنگاه یدرصد برا 10های کوچک و بنگاه ی٪ برا20برسد، و  طیواجد شرا یهانهی٪ از کل هز35حداکثر به  تواندیم کمکاین 

ه ب د،یحمل و نقل جد لیوسا خرید یاز جمله برا شوند،ی اعطا میخاص طیتحت شرا نیها همچندارد. کمک شیمتوسط امکان افزا

 تر فراا اروپ هیاتحاد نیاز قوان ستیز طیحفاظت از مح یهانهیزم در دهدیها اجازه مبه آنکه  بخش حمل و نقل یهاشرکت یلهیوس

 را افزایش دهند. حفاظتسطح  ،ینیقوان نیچن غیابدر  ای و ،روند

  تا  سازد ها قادرآنتا  شودیهای کوچک و متوسط داده مبنگاه منحصرا بهها کمک نیا اروپا: هیاتحاد ندهیآ نیبا قوان زودهنگامانطباق

رآورده کنند که باعث افزایش سطح حفاظت از محیط زیست الزامات قوانین جدید اتحادیه اروپا  را که هنوز اجرایی نشده است ب

 است، با این شرط که طیواجد شرا یهانهیکل هزاز  %10های متوسط بنگاه ی٪ و برا15های کوچک بنگاه یبرامقدار کمک شود. می

٪ هنوز در دسترس 10وچک، کمک های کبنگاه ید. براناجرا و کامل شده باش ،دیجد نیبه قواناجرای سال قبل از ها سه یگذارهیسرما

ه هرگونمحدود به  طیواجد شرا یهانهیاجرا و کامل شده باشد. هز ،دیجد نیقوان اجرایسال قبل از  3تا  1 نیب یگذارهیاست اگر سرما

در  اروپا هیقانون اتحاد تعیین شده توسط ستیز طیبه سطح حفاظت از مح دستیابی یکه برا شوندیماضافی  ییهایگذارهیسرما

 مقایسه با سطح حفاظت قبل از اجرای قوانین ذکر شده، نیاز است.

 از سازد به صورت داوطلبانهدهد که یک شرکت را قادر میهایی را پوشش میگذاری سرمایه ،نوع کمک نیا :یدر انرژ ییجوصرفه 

 است. ری٪ متغ80٪ تا 20 نیمک بمقدار کبرود.  تر فراصرفه جویی در انرژی تعیین شده در مقررات اتحادیه اروپا، سطح 

 یکمک برا نیکند، ا افتیدرمالی ٪ کمک 45تا  تواندیمهمزایش با بازده باال  های در زمینهیگذارهیسرما :همزایش با بازده باال 

 یافاض یهانهیمحدود به هز طیواجد شرا یهانهیهز .قابلیت افزایش دارد %10 های متوسطبنگاه یو برا %20 های کوچکبنگاه

 باال است. همزایش با بازده یاندازراهنصب و  یبرا یگذارهیسرما

 ای )یعنی منابع انرژی غیر فسیلی و غیر هسته ریدپذیتجد یهایانرژ دیدر تول هاییگذارهیبه سرما :ریپذدیاز منابع تجد یانرژ دیتول

های واجد هزینه ٪ درصد45به  تواندیکمک م. شودیم کمک دادهزیست توده(  مانند انرژی باد، خورشید، حرارت زمین، نیروی آب و

توسط که  ی استاضاف یهانهیبا هزبرابر  درصد نیا .( برسد%55های متوسط بنگاه یو برا %65های کوچک بنگاه ی)برا شرایط

ضه شده ار هزینه انرژی یکسان عرشود و یا برابر با مقدایجاد می یسنت یوهیبرابر به ش تیبا ظرف یانرژ دیو تول یاندازشرکت هنگام راه

 توسط تامین کنندگان انرژی است.

 از  رفتن تر فرا یبرا و مستقیا به سرمایه گذاری مرتبط هستند، که انجام شده اند یطیمح ستیمطالعات ز :یطیمح ستیالعات زمط

 یو برا یدر انرژ ییجوصرفه یندارد و براقانون وجود  نیکه ا یدر موارد ستیز طیسطح حفاظت از مح شیافزا ایاروپا  هیاتحاد نیقوان
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 (%60های متوسط بنگاه یو برا %70های کوچک بنگاه ی)برا %50کمک  از تواندیم ر،یدپذیتجد یاز منابع انرژ یانرژ دیتول

 شوند.مندبهرهشود، هایی  که برای مطالعات خرج میهزینه

 هستند: ریبه شرح ز طیواجد شرا یهانهیهز

 کنند،یکمک م ستیز طیسطح حفاظت از مح بهبود که به یزاتیتجه تاسیسات وها، ساختمان ها،رساختیز ن،یزمهود: مش یهاییدارا 

 .(نیشوند )به جز زم ستهلکمسه ساله حداقل  یدوره کیدر  هابا فرض اینکه آن

 ( فال)شده و دانش ثبت نشده به شرط اینکه  ی دانش عملیاتی یا ثبتهامجوز ثبت اختراع، قیاز طر یوراانتقال فن نامشهود: یهاییدارا

اند که خریدار در آن شرکت قدرت مستقیم برای ی خریداری شدهها از شرکت)ب( آن شوند ومی ستهلکمهستند که  عناصریها آن

رار قمورد استفاده سال در شرکت  5حداقل  یو برا ماندیمتعلق به شرکت، در شرکت م ییعنوان دارا هو بکنترل را ندارد؛ و این موارد 

ممکن  بیترت نیو به اشود کسر  طیواجد شرا یهانهیاز هز دیباآید، بدست می هاییدارا چنینفروش سودی که از . هر گونه ردیگیم

 منجر به بازپرداخت تمام یا قسمتی از کمک اعطا شده بشود. است

 

 کزامبورگ است.وزارت اقتصاد لوتامین سرمایه،  تدرخواس یابیارزبرای مقام مسئول 

 دهد:را به صورت خالصه نشان میقانون  نیتحت ا در دسترس هایمشوق از یاخالصه ریز جدول

 های بزرگشرکت های متوسطبنگاه کوچک هایبنگاه سرمایه گذاری جدید 

فراتر رفتن از قوانین اتحادیه اروپا 

و یا افزایش سطح حفاظت از 

محیط زیست در غیاب چنین 

 قوانینی

55% 45% 35% 

انطباق زودهنگام با قوانین آینده 

 اتحادیه اروپا

15% - 10% 10%  

 %20 - %60 %30 - %70 %40 - %80 صرفه جویی در انرژی

 %45 %55 %65 با بازده باال شیهمزا

منابع انرژی تولید انرژی از 

 تجدیدپذیر

65% 55% 10% 

 %50 %60 %70 مطالعات زیست محیطی

 

 مستمر یاحرفه یهاآموزش 
. در صورت گرفت 2008نوامبر  10و  2006 ژوئیه 31، 2002ژوئن  10 اصالحاتی برای قوانینشد.  یمعرف 1999ژوئن  22قانون در  نیا

(. قانون کار را معرفی کرد 2006 هیژوئ 31در قانون کار قرار گرفت )قانون  مستمر یا، مقررات مختلف مربوط به آموزش حرفه2006سال 

 Règlementتوسط  2012مارس  28 خیشد و در تار لیتکم Règlement Grand-ducalتوسط  2009 هیژانو 29 قانون در نیا
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Grand-ducal .واجد  توانندیمهای آموزشی که اهدافشان در زیر ذکر شده است، برای توسعه پروژهها شرکت م،یرژ نیا تحت اصالح شد

 باشند: یمال یهاکمک افتیدر طیشرا

 ی ها در زمینه نیازهای سازمانی، تولیدی یا تجارآنتکنولوژیکی های فنی یا از طریق توسعه مهارت دیران یا کارکنانشرایط م بهبود

 شرکت

 تخصصی دیگر ایجاد شود یهاتیفعالدسترسی به که  یبه طور کارکنان / یا و رانیمد استفاده مجدد از 

 هایی که ها و پتانسیلصالحیتو توسعه  صالحیتو  تیمسئولبه لحاظ  یشترهای بنیازمند به توانایی پست کیبه  ترفیع مقام کارکنان

 اند.اند و یا به صورت ناقص استفاده شدهاصال استفاده نشده

 

آموزش را  طیواجد شرا یهانهیاز کل هز %20 ی. کمک نقدشودیاختصاص داده م یاتیاعتبار مال ای یدر قالب کمک نقد یمال یهاتیحما

 %15مند باشد، این کمک به میزان شود از مشارکت مالی خاصی مانند موارد زیر بهرهآموزشی که به کارکنان ارائه میاگر . دهدیپوشش م

 یابد:افزایش می

 نداشته باشند و مدت خدمت آنها در شرکت از آغاز طرح  یشناخته شده توسط مقامات عموم یرسمتحصیلی که مدرک  یکارکنان

 ال باشدآموزش شرکت کمتر از ده س

 سال سن داشته باشند 45از  شیشرکت ب یکه در شروع طرح آموزش یکارکنان 

 

نهایتا  و یا ٪14 یاتیمقدار اعتبار مال ،داده شد حیباشد که در باال توض یآن از محل یمالمشارکت مند شوند که بهره یکارکنان از آموزش اگر

. دهدیکاهش ماند،ها ایجاد شدههایی که هزینهطی سال شرکت رابر درآمد  اتیمالاعتبار مالیاتی،  .خواهد بود طیواجد شرا یهانهیهز 25%

 ساله ادامه داشته باشد. 10 یدوره کی یط تواندیم ی اضافیاتیهر اعتبار مال

 عبارتند از: طیواجد شرا نفعانیذ

 یاصل تیشده باشد و فعال سیکزامبورگ تأسدر لو یداشته باشند که آن شرکت به طور قانون یبا شرکت یافراد شاغل که قرارداد کار 

 .لوکزامبورگ ثبت شده باشد یاجتماعتامین خود را در لوکزامبورگ انجام دهد و توسط 

 ی مشغول به کار هستندشرکت لوکزامبورگ کی یفرع مانکاریپ ی که به عنوان افراد 

 شده باشند سیدر لوکزامبورگ تأس یبه طور قانونکه  یدارو جنگل یکشاورز ع،ی، صناوکارکسب، های مهارتیشرکتاز  یرانیمد 

 اندکردهبت نام که توسط قانون مشخص شده است، ث یطرح آموزش کدر یکه  کاریافراد ب 

 

 باشد. ی ساعات کار عاد داخل در دیبا یآموزش یهاتیاز زمان اختصاص داده شده به فعال یمیحداقل ن ،یقانون کل کیعنوان  به

 برای درخواست تامین سرمایه وجود دارد.دو روش  ،یآموزش یهاتیشرکت در فعال یساالنه یارگذهیسرما با توجه به
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 کی :وروی 75،000از  شتریساالنه ب نهیهز " Approval Application )در سه ماه  دیبا یآموزش شامل یک طرح" )تقاضای تایید

رائه ارا  ندهیآ یسال مال یبرا یاز برنامه آموزش یبخش ایاز تمام  یفیو ک یکم ینیبشیدرخواست پ نیارائه شود. ا یاول شروع سال مال

 هانهیهز نینسبت به ا آید، واجد شرایط است، چرا که درخواست تامین سرمایهبه وجود میسه ماه  ی مهلتکه ط یهانهی. هزکندمی

 تسلیم شود. یسال مال انیز پامهلت پنج ماهه پس ا کیدر  دیبا )گزارش نهایی(" Final Report"ماسبق دارد.عطف به

 کی :وروی 75،000 ساالنه کمتر از یهانهیهز " Annual Review Form (ساالنه یفرم بررس)"  ظرف مدت پنج ماه بعد از  دیبا

 .ارائه شود های آموزشی به وجود آمده است،ی که در آن هزینهبسته شدن سال مال

 

 است: ریبه شرح ز طیواجد شرا هایهزینه

 کنندگانبر اساس تعداد شرکت ی آموزشی است کههاشرکت کنندگان دوره حقوق یهانهیهز شامل کنندگان:شرکت هایهزینه، 

جزو نیز کنندگان شرکتو امرار معاش اقامت  ،سفر یهانهیهزشود. ها و مدت زمان دوره آموزشی محاسبه میی آنمتوسط حقوق ساعت

 هستند. طیواجد شرا یهانهیهز

 شود.می انیحقوق ، اقامت و سفر مربهای شامل هزینه :یآموزش داخل هایهزینه 

 افزار نرم کنندهنی)تأمآموزش  کنندهنیتأم ای یآموزش یمؤسسه ای یخارج یمربوط به مرب یهانهیهز شامل :یآموزش خارج هایهزینه

 شود.می یسفر، اقامت و امرارمعاش مرب یهانهیشامل هز نیهمچن هانهیهز نیا شود.می (رهیو غ دیجد دستگاه کیاطالعات،  یفناور

 و استهالک مواد / تجهیزات آموزشی  نیو همچن یآموزشهای تنظیم پروژه مخارج ناشی از مربوط به  هایشامل هزینه: های دیگرهزینه

 شود.می مرتبط

 

شوند و این وزارت ارائه می (Ministry of Education, Childhood and Youthی )و جوان یوزارت آموزش ، کودکبه  هادرخواست

 The National Institute for the Development ofای مستمر )ملی توسعه آموزش حرفه مؤسسهپرونده را برای ابالغ به 

Continuing Vocational Training, Institut national pour le développement de la formation 

professionnelle continue, INFPC www.infpc.luدهد.( انتقال می 

 ماهر اریکارکنان مهاجر بس یبرا ژهیو یاتینظام مال 
 مهاجران یبراسودمندی بر درآمد  اتیمال صادر کرند که در آن نظامرا  یالوکزامبورگ بخشنامه یاتی، مقامات مال2010دسامبر  31 در

که مهاجران را  ییهاشرکتی بود که توسط هانهیبه لوکزامبورگ و کاهش هز جذب افراد مجرب یاتیمال نظام نی. هدف از امعرفی شده بود

  (new Circulaire L.I.R. n°95/2) است. 2014 هیژانو 27 خیتار مربوط به نسخه از بخشنامه  نی. آخرشدکردند، ایجاد مییاستخدام م

شوند، بخشودگی ائلی که به نقل مکان به لوکزامبورگ مرتبط میو مسخسارت وارد شده به کارفرما برای از موارد  ی، در برخیخاص طیشرا در

، سفر جابجایی یهانهیحمل و نقل کاال، هز یهانهیهز لیاز قب جابجایی یهانهیهز شاملموارد  نی. اباره(های یکشود )هزینهمالیاتی ارائه می

مربوط به  های تکراری دیگر کههزینه. شوندمی واج، مرگ(خاص )تولد، ازد طیسفر تحت شرا یهانهیهز نیهمچن ،تجهیز کردن یهانهیهز
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 Cost Of) یزندگ ینهیکودکان و کمک هز یمدرسه برا یهانهی، هزمسکنو  ی سفرهانهیهزشوند، مانند میلوکزامبورگ نقل مکان به 

Living Allowance, COLA) .ممکن است برای این رژیم خاص واجد شرایط باشند 

 کارگران ماهر اتیمال مشمول از درآمد یبه عنوان بخش یمقدار پرداخت نیتوسط کارفرما پرداخت شود و ا تواندیم ایطواجد شر هایهزینه

 ی درنظراتیعمل یهانهیکارفرما به عنوان هز یبرا هااین هزینه( و ردیگیدر نوع خود قرار نم اتیمشمول مال جهی)و در نت شودنمی محسوب

 هستند. تایمال از معاف شوند و در نتیجهگرفته می

 ها برآورده شوند.، باید آنشدن طیواجد شراکند که برای مشخص می یمهاجران و روابط کار، کارفرما یرا برا یطیشرا بخشنامه نیا

ر ت اعتباپنجم بعد از ورود کارکنان به خدم یسال مال انیاما فقط تا پا شوددرنظر گرفته می ی دوره کامل ماموریت کارمندبرا میرژ نیا

اداره  یبرا را شوندیمند مبهره میرژ نیکه از ا یاز نام کارکنان یستیل دیبا (هیژانو 31کارفرما در آغاز هر سال )حداکثر تا در هر حال، دارد. 

 بفرستد، تا این اداره شرایط مورد نیاز کارکنان ماهر را به منظور واجد شرایط بودن، بررسی کند. ی مسئولاتیمال

 هاشرفتیپ نیآخر 
 هاتیفعال درمورد یکردن قانون فعل نیگزیجا هاف آنقانون به پارلمان لوکزامبورگ ارائه داد، که هد سینوشی، دولت سه پ2015اوت  12 در

از منابع  یو استفاده منطق ستیز طی( و حفاظت از محرجوع کنید 3.  2.  6به بخش ) ایتوسعه منطقه ،و توسعه  قیتحق هایو نوآوری

 بود. یعیطب

و استفاده  ستیز طیحفاظت از مح ی برایکمک یهاطرحمورد در  2010 هیفور 18قانون ، جایگزینی 6855قانون شماره  سینوشیپهدف از 

 .شدیم یمنقض 2015دسامبر  31که در  ی بودعیاز منابع طب یمنطق

را از جمله  یترعیوس یشده تا بتواند حوزه ترعی)وس نفعانذی از لحاظ، چه اندهافتیبهبود  یحفظ و حت یموجود به طور کل کیکم هایطرح

 ایو  اروپا هیاتحاد نیقوانفراتر رفتن از  برای کمکبه عنوان مثال، مقدار کمک ) چه از لحاظ ( ورا در بر بگیرد و مشاغل آزاد یبخش بانک

 افزایش یافته است(. %40به حداکثر  %35ر ی، از مقدار حداکثنیقوان نینبودن چن رتدر صو ست،یز طیسطح حفاظت از مح شیافزا

 :اختصاص داده است ریاز موارد ز تیدر حما یگذارهیسرما یرا برا دیگری دیجد یکمک یهاطرح دیقانون جد سینوشیپ

 بخشندرا بهبود می در ساختمان یانرژ یوربهره هایی کهپروژه 

 آلوده یهاتیسا تصفیه 

 کارآمد یشیو سرما شیگرما یهاشبکه 

 وضایعاتو استفاده مجدد از  افتیازب ، 

 یانرژ یهارساختیز 

 

رمایه مالی، س نیأمهای مالیاتی در برخی موارِد تیا مشوق و فوقالعاده سود سرمایه ،مساعده بازیافتنی ،یکمک نقد در قالب تواندیم هامشوق

  مصرف انرژی در ساختمانها تالش میکنند، ارائه شوند. یی که برای بهبودهایا وام برای کمک به سرمایه گذاری در پروژه ضمانتاولیه، 
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های فرآیندخدمات یا محصوالت جدید و بهبود در توسعه  یگذارهیسرمابرای  یهاشرکت قیتشو، 6584قانون شماره  سینوشیپهدف از 

بخش  هایوکارکسب نیبمشارکت بیشتر  از تیحماعالوه بر این، هدف از این قانون، است.  دیتول یهافرآیندمحصوالت و بهبود  تولید است.

 است.لوکزامبورگ های ممتاز حوزهدر  شرفتهیپ ینوآور یهاتیظرف جادیا وبه منظور بهبود  ی دولتیقاتیتحق یهاشگاهیو آزما یخصوص

پارچه است، که در یک طرح یکو متوسط  چکهای کوبنگاههای مخصوص برای یک تفاوت اولیه با قانون فعلی، ترکیب کردن تمامی مشوق

از کسب  تیحماشود که منجر می ی،قاتیتحق یهارساختیز یبرا دیجد کمکمعرفی یک  ن،یعالوه بر اآسان سازی را امکان پذیر میکند. 

 کلیموجود به طور  کیکم یهاطرح ت،یبه اشتراک گذاشته شود. در نها یو خصوص یدولت قاتیدر تحق کنانیباز نیبتجهیزات تحقیقاتی 

 .دونشیم سازگارها، ه به مقدار کمکبا توج

 شود.می ی، توسعه و نوآورتحقیقدر جهت ارتقاء  2009ژوئن  5قانون  نیگزیقانون جا نی، اهنگامی که به این قانون رای داده شود

. بر اعالم شد به آنمستمر  یاآموزش حرفه یکنون میقانون با هدف اصالح رژدیگر  سینوشیپ کی دولت یلهیوسه ب 2015اکتبر  6 در

 میرژ نیااز  یی کههاشرکت است که تعداد تیواقع نیبراساس ا یشنهادی(، اصالحات پ6883قانون شماره  سینوشیاساس اسناد مجلس )پ

چالش عمده است. به  کی هاشرکت نیو نظارت بر ا ی،بانیپشت و در نتیجه مشاوره، ،در حال افزایش است به طور مداومکنند، استفاده می

که در عین  ،نیاز است یاز مفاد قانون یترقیدق نیتدومختلف، تامین سرمایه مشارکتی های و کافی راهکارکنترل مناسب  تضمینظور من

 کند.مستمر را دچار مشکل نمی یاآموزش حرفهها در حال این پروسه را سخت تر نکرده و سرمایه گذاری شرکت

 د:نشومیخالصه  ریبه شرح زهای پیشنهادی راهکار

  از کارکنان  یخاص هایدسته برای٪ 35که نرخ  یدر حال ابد،ییکاهش م %15در حال حاضر به  %20از تامین سرمایه مشارکتی نرخ

 ماندقابل اجرا باقی میسال سن(  45از  شیو کارکنان با ب یرسم یلی)کارکنان بدون مدرک تحص

 کارمند  249و  10 نی، ب%10کارمند محدود به  9و  1 نیها متفاوت است: ببا توجه به تعداد کارکنان شاغل در شرکت یگذارهیسرما

  ٪ است2کارمند محدود به  250از  شیو  ب %3محدود به 

 مواد ومرتبط با اجاره مکان  یهانهی، هزیآموزش یهاسازمان تی: حق عضوستندین طیواجد شرا برای مشوق دیگر ریز یهانهیهز 

 ینظارتاداری و  هایی و هزینهآموزش یهاطرح یسازآماده یهانهیهز ،یآموزش

 مند شوندبا اشتغال بهره انطباقاز آموزش  توانندیماهر م ریتنها کارکنان غ 

 ساعت کاهش یافته است 80ساعت در حال حاضر، به  173از با اشتغال  انطباقآموزش  زمان مدت 

 رکتی معرفی شده استبرنامه تامین مالی مشا ی هربرا یورو 500با نرخ ثابت کمک  کی 

 واجد شرایط نیست گریشده در قانون د ینیبشیپ یآموزش اجبار 
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 د؟یدانستیم ایآ

در اول اکتبر  (William II) مدو امیلیدوک بزرگ و افت،یلوکزامبورگ به استقالل دست  بزرگ دوک نشین نکهیدو سال بعد از ا درست

اداره  خواستمیبود که اکنون  کشور کی یبرا یخودمختار ی ظهورنشانه نیاول نیرا صادر کرد. ا یاتاق بازرگان جادیحکم ا 1841سال 

 4ن طبق قانو یرگاناتاق باز استاتوسگذاشتند.  شیمنافع خود پا پ جیترو یبرا وکارکسب نانیکارآفر بالفاصله .را به دست بگیردامور خود 

 یلرا به عنوان مدافع منافع کاتاق بازرگانی نقش و در نتیجه  های بازرگانی تخصصی منتخب شدتایید شد که باعث ایجاد اتاق 1924 لیآور

 کرد. تیتثب یاقتصاد

 یبازرگان اتاق یمعرف 
و  ی)کشاورز هانیا رایز رد،یگیرا در برم یدست عیاو صن یجز کشاورزه ب وکارکسب یهااست که تمام بخش ینهاد دولت کی یبازرگان اتاق

 یها، شرکتاشتغالخود حقیقی تمام افراد یبرا یدر اتاق بازرگان تیخود را دارند. در لوکزامبورگ عضو یاحرفه یها( اتاقیدست عیصنا

 یاجبار کنند،یم تیفعال یو صنعت یلما ،یاند و در بخش تجارشده سیکه در لوکزامبورگ تأس یخارج یهاشرکت یی ازهاو شاخه یتجار

 است.

مرتبط  یهاتیفعال ری: تجارت و ساباشدیرا دارا م تیفعال از بخش 6 یندگیعضو منتخب است که نما 25شامل  یاتاق بازرگان یعموم مجمع

های وکارکسب مه؛یب ؛یمال یهاتیفعال ریو سا یکوچک و متوسط؛ بانکدار عی(؛ صنعت، صناSoparfi) یمالمشارکت  یهابا تجارت؛ شرکت

 .رستوران و بار ،هتل داری

 برخوردار است. یمال یاز خودمختار یاتاق بازرگان ن،ی. بنابراشودیم نیاز مشارکت اعضاء تأم ی،اتاق بازرگان یاصل یمال منابع

 ناخالص دیتولاز  %80 و کار هستند در آن مشغول بهکار  یرویاز ن %75عضو وابسته است که  50،000حدود  یدارا یاتاق بازرگان امروزه،

 دارد. اریرا در اخت ملی

 سرمایه جادیا یحام 
فع منا ینقش خود را به عنوان حام یاتاق بازرگان ن،ی! بنابراشودیم جادیها اشرکت قیاز طر سرمایهساده است: تمام  یاتاق بازرگان منطق

 :کندیمبرآورده  ریز فیلوکزامبورگ با انجام وظا یهاشرکت

 عمومی یمنافع اقتصاد رتقاءا

را  یبتو رقاپویا اقتصاد آزاد،  کی ،یاساس، اتاق بازرگان نیاست. بر ا یعموم یمنافع اقتصاد انیبنمایندگی و  ی،اتاق بازرگان یاصل فهیوظ

 یمحصوالت لوگزامبورگ ها وشرکت ترقیاز  نیهمچناین اتاق مند شوند. بهرهبدون محدودیت از توسعه بتوانند ها تا شرکت کندیم جیترو

 .کندیم قیرا تشو یخارج یگذارهیو سرما کندیم تیدر خارج از کشور حما
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 یالمللنیب و ییاروپای، مل یگذاراستیدر س صدای انتقادی بازار و اقتصادی مستقل برا ریسف کی

 ،یلمکند و از توسعه و گسترش آن در سطح یت دفاع ماز منافع شرک فعاالن آن،بازار و  یمعتبر و مستقل برا صدایبه عنوان  یبازرگان اتاق

 .کندیم تیحما یالمللنیو ب ییاروپا

 گذاریقانوندر روند  مشارکت

نظر  در این زمینه، دولت وظیفه دارد تا. گذاری مشارکت کندقانون فرآیندها، نیاز است که اتاق بازرگانی در به منظور ترویج منافع شرکت

ر بعالوه  .شود، بپرسدهای تحت نمایندگی اتاق بازرگانی میمورد هر الیحه یا مقررات لوکزامبورگ که مربوط به بخش اتاق بازرگانی را در

 هایی را برای بررسی توسط اتاق نمایندگان، به دولت ارائه دهد.اتاق بازرگانی حق این را دارد تا الیحه این،

 رگتر به عمومها و در مقیاس بزوکارکسبدهنده خدمات به  ارائه

 تیعالهر گونه ف جادیمند به اعالقهاست که  یبه شهروندان لوکزامبورگ و همه کسان اتدر درجه اول ارائه دهنده خدم یاتاق بازرگان امروزه،

 .در لوکزامبورگ هستند یصنعت ای یمال ،یتجار

 کمک به شما یبرا خدمت پنج 
 کند:که به طرق مختلفی به شما کمک میشامل پنج خدمت است 

 کوچک و متوسط هایبنگاهخدمات به  
که  یکوچک و متوسط یهاشرکت ژهیبه و ،یاتاق بازرگان یاست که از منافع اعضا نیهای کوچک و متوسط ابنگاه بهخدمات ارائه  هدف از

هستند،  یخدمات یهاتیالفع ریرستوران و بار، تجارت، حمل و نقل و سا ،یدارهتل ،یفروشو خرده یفروشعمده هایوکارکسببه  مربوط

 وها و کارآفرینان، روحیه اقتصادی را ترویج کند از طریق ارائه کمک و مشاوره به شرکت هدف دیگر آن این است که نیهمچن ؛ ودفاع کند

 های اداری کمک کند.فرآیندبه تسهیل بیشتر 

های مختلف که ن مرتبط نمایندگی کرده و در کمیسیونها را در مقابل مسئولیمتوسط منافع شرکت و کوچک هایبنگاه به بخش خدمات 

 بخش ن،یعالوه بر ا تصمیم گیری برای اهدائ اجازه ثبت و  همینطور تأمین سرمایه یا کمک مالی را به عهده دارند حظور پیدا میکند.

ها، با مقامات ملی دولتی همکاری تبه منظور ساده سازی و کاهش مراحل اداری مورد نیاز برای شرک متوسط و کوچک هایبنگاه به خدمات

 کند.می

Espace Entreprises متوسط است و هدف عمده آن کمک و مشاوره به ایجاد کنندگان  و کوچک هایبنگاه به خدمات متعلق به بخش

 ها است.وکارکسب

 

 



 

 : اتاق بازرگانی لوکزامبورگ7فصل 

104 

 یحقوقامور  
 یینمااز صد راه شیبا صدور ساالنه ب ینظور، اتاق بازرگانم نیاست. به ا یعموم یدفاع از منافع اقتصاد ی،مهم اتاق بازرگان فیاز وظا یکی

آن هستند  هایی ازو بخش وکارکسببه منافع اقتصادی عمومی و مربوط  قوانین لوکزامبورگ که هایسینوشیپ ها والیحه در مورد یتخصص

 .کندیم مشارکت یگذارروند قانونشوند، در ی نمایندگی میکه توسط اتاق بازرگان

انه، روز(، به صورت Service for Legal Affairsی خدمات امور حقوقی )کارشناسان حقوق ،ی(راقانونگذ)راهنمایی کار مهم  نیبر ا عالوه

ن یانواز تخصص در ق یاگسترده فیطشامل  ت،خدم نی. ادهندیارائه م یو حقوق یشرکت ،یدر مورد مسائل تجار یدیاطالعات و مشاوره مف

 نین(، قواو غیره  در محل کار یمنیکار، بهداشت و اترک م،، استخداهای تعدیل نیرورویه ،یکار یاستخدام )قراردادهان وانیشرکت، ق سیتأس

 اتی)مال یاتین مالیانون شرکت، قیانو(، قرهیو غ یتعهدات تجار ،ی)ورشکستگ یتجار نی(، قوانرهیو غ ،یتجار یها)قراردادها، اجاره یمدن

 یادهاردقرا ،یمعنو تیمالک ،تامین اجتماعی(، رهیو غ غاتی، تبلتعطیلی شرکت، ترفیعافزوده(، رقابت ناعادالنه ) بر ارزش اتیو مال میمستق

 است. رهیو غ یداور ،خرید

 

 : نقطه مرجع ایجاد شرکتESPACE ENTREPRISESمرکز تجاری 

Espace Entreprises  خدمات کلیه هارائ برای محلیلوکزامبورگ قرار دارد،  یدر اتاق بازرگانکه (one-stop shopاختصاصی بر ) ای

 وسطکوچک و مت یهاشرکتبه  یسفارش یهامشاوره و کمکارائه آن  یدینقش کلاست. آزاد لوکزامبورگ  هایهای تجاری و شغلفعالیت

 است.

Espace Entreprises ،نوپا یا شرکتهایی که به  هایهای شرکتطراحی شده است که قصد دارند پروژه ینانیکارآفر برای به طور خاص

 های مختلففرآیندتقاضای مجوز و کمک در  فرآینداند را به واقعیت تبدیل کنند؛ از انجام کارهای اداری تا تازگی آن را خریداری کرده

 کند.به شما کمک می Espace Entreprises(، در تمام این موارد، اندشده سیکه قبال تأس ییهاوکارکسب اداری )درمورد

 عبارتند از: ،در دسترس هستند گانیاز خدمات که به صورت را یعیوس فیط

 ؛وکارکسبمجوز  تقاضایو  وکارکسب کی یاندازمشاوره و کمک در راه 

  ؛یعموم هایهو بودج هاکمک هزینهمشاوره در مورد 

  ؛وکارکسب کیمشاوره و کمک به انتقال 

 میرمستقیو غ میمستق اتیمال نیها، و همچنقانون رقابت، قانون شرکت ،یاجتماع مهیدر مورد قانون کار، قانون ب مشاوره. 

 

ی تادر راس ی )یا به تنهایی و یا با همکاری دیگران(است که توسط اتاق بازرگانابتکارهایی از ابزارها و  یشامل تعداد نیآن همچن خدمات

 راه اندازی شده است: هاچرخه زندگی آن، در طول هاوکارکسب منافع

 MCAC ،؛تعاونیشرکت  کی 

 the Business Exchange  وOpportunet 
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 the Anti-Crisis Vaccine (VaccinAntiCrise)؛ 

 Luxembourg Business Angel Network (LBAN)یک انجمن غیر انتفاعی؛ ، 

 The Training Advice Centre؛ 

 BusinessMentoring and BusinessCheck 

 

 کند.هایی را برای کارآفرینان برگزار میای رویدادرت دورهبه صو Espace Entreprisesهمچنین 

" Espace Entreprises" ،2007سال  انیپا" پیاده سازی شده است. در Espace Entrepriseیک سیستم مبتنی بر کیفیت در "

 .به دست آورد ،هاکتخود به شر یامشاوره یهاتیخدمات و فعال ی ارائهرا برا( ISO 9001:2000) 9001:200 زویا نامهیگواه

 

Opportunet  وBusiness Exchange – دارانیفروشندگان و خر تطبیقو  یامشاوره یابزارها 

و  Alsace صنایعو  یبازرگان یهاو توسط اتاقاست  Opportunetپورتال از  یلوکزامبورگ بخشها در شرکت خرید و فروشفرم پلت

Lorraine  در  تیبه فعال لیمرزها هستند و ما یکیکه در نزد ینانیکارآفر یرا برا یدیجد یهافرصت پلتفرم نیا است. افتهیتوسعه

 کرده است. جادیا را دارند، یامنطقه یورود به بازارها قصدلوکزامبورگ که در  نانیکارآفر یبرا ای و هستند لوکزامبورگ یمحدوده

Business Exchange ها در اتحادیه اروپا است، پشتیبانی وکارکسبد و فروش موفق خری کمک به توسط یک قانون اروپایی که هدف آن

 کند.محرمانگی را تضمین می ل وکام یطرفیب که، ها استوکارکسبانتقال  یبرا یانتخاب یپلتفرمسازمان  نی. اشودمی

 دهد:میکنند، موارد زیر را پیشنهاد ها را خرید و فروش میوکارکسباین سازمان به کسانی که  طور خاص، به

 وکارکسبانتقال  فرآینداز ( در هر مرحله رهیو غ کیاستراتژ ،یمال ،ی)قانون یاچند رشته مشاوره 

 کامل محرمانگیدر  داران،یفروشندگان و خر یسفارش قیتطب 

 

دارایی یک  :(The mutual for loan guarantees– MCAC) بازرگانی دراتاق وام ضمانت تامین گروه
 هامهم برای شرکت

 یبرا یبانک یهابه وام یدسترس لیآن تسه هدف است وکارکسبو توسعه  جادیا ینهیدر زم یو مال یفن یبانیپشت MCAC یاصل دفه

 کند.های موجود کافی نیست، این سازمان به عنوان ضامن عمل میو در زمانی که وثیقه کوچک است یهاوکارکسب

 یامور اقتصاد 
؛ و هدف ابدیمیتکامل  وکارکسباست که در آن  یاقتصاد-یاجتماع طیدر مورد مح اظهار نظرو  لیمشاهده، تحل ،سرویس نیا یاصل هدف

 های زیراست:فعالیت زمینه شامل فهیوظ نیا است. اقتصاد لوکزامبورگ داریو پا یتوسعه رقابت دیگر این خدمت ترویج
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  گاقتصاد لوکزامبور عامالنمنافع بیان 

  قانون گذاریمشارکت در کار 

 یتوسعه اقتصاد یبرا مناسبچارچوب ویج یک تر 

  لوکزامبورگترقی 

 انیاطالعات به مشتر ارائه کمک، مشاوره و 

 )اندیشکده )کانون تفکر 

 

 لوکزامبورگ یاتاق بازرگان یداور مرکز

گاهی ای احکام دادبرای رسیدگی به اختالفات به ج نیگزیجا کبه منظور ارائه ی 1987لوگزامبورگ، در سال  یاتاق بازرگان یمرکز داور

ر تحت نظ یمرکز داور نی. اشد جادیابر، پرهزینه و نامناسب هستند، بسیار زمان وکارکسبجهان  برای مسائل فنی و پیچیده که اغلب

 Nationalالمللی لوکزامبورگ )اتاق بازرگانی بین یمل تهیکم سی: رئعبارتند از ، این اعضادارد عضواست که پنج  یداور یشورا

Luxembourg Committee of the International Chamber of Commerce (ICC))لوکزامبورگ عضو  س،ی، به عنوان رئ

اق ات کل ریلوکزامبورگ، مد هیات وکالی سی، رئ(Arbitration Court of the CCI) المللیبین بازرگانی اتاق یدادگاه داوردر 

 (. Institute of Auditors, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises - IREان )مؤسسه حسابرس سیو رئ یبازرگان

 یداور نیمندرج در قوان طیبا توجه به شرا یمرکز داور در حضور یداور هایرویهو نظارت بر عملکرد خوب  یمرکز سازمانده نیا نقش

 مرکز است.

 شده است. یه به آن داده شده، غنک ییهاپرونده یتجربه یلهیوسه به طور مداوم ب یمرکز داور س،یزمان تأس از

 دارد: تیمز نیچند کیکالس های حقوقیدادگاهبا  سهیمقا درداوری 

 دم از ع نیبنابرا کند،یم نیرا تضم یمحرمانه بودن داور داوریمرکز  ،یعموم دادگاه حقوقی ی: برخالف تئورمالحظهو گی محرمان

 شود؛وجود دارد، اطمینان حاصل می هادر اختالف که یو حفاظت از هرگونه دانش فنموجودیت اختالف  یافشا

  :؛حکم خود را صادر کنند، شش ماه است دیکه داور)ها( با یحداکثر مدت زمانسرعت   

 را در 1958ژوئن  10نیویورک به تاریخ  ونیکشور جهان که کنوانس 145به سرعت در تمام  تواندی: حکم دادگاه میحقوق تیامن 

 اند، اجرا شود؛ امضا کرده یخارج یاحکام داور یجراشناختن ا تیبه رسم مورد

 های تخصصی برای مواجهه با کنند، لزوما دارای صالحیتقضات ایالتی که برای اختالفات حکم صادر میبودن داورها:  یاحرفه

ارد که خودشان داور)ها( را وجود د نیطرفاین امکان برای  ،یداور ی. در دادرسشوند( نیستنداختالفات )که روز به روز پیچیده تر می

ها در مورد کنند که در اینصورت مرکز از میان افرادی که تخصص آناعتماد  یمرکز داورتوانند به برای خود انتخاب کنند، و یا می

 کند؛موضوع مورد اختالف تضمین شده است، افرادی را انتخاب می
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 یوجود دارد. داورهای هزینه بر افزایش دادرسیشدن زمان و  یوالنط سکیر ،یالمللنیاختالف با ابعاد ب کی: در دادرسی واحد 

 به یک دادرسی واحد است و قوانینی که از سوی طرفین دعوا تعیین شده است. محدود 

 تر استارزان یبه طور کل یداور سه،یباال باشد. در مقا تواندیم دهیچیپ اریبس های حقوقیدادرسیاغلب  نهیهزتر: ارزان. 

 

 ارائه دهد.ترجمه  یهابا غرفه جلسه یهااتاق تواندیم یازرگانب اتاق

 

 (Centre for Civil and Commercial Mediation) یو مدن یتجار یگریانجیم مرکز

 هیات وکالی( که توسط Centre de Médiation civile et commerciale - CMCC) یو مدن یتجار یگریانجیم مرکز

 یانه برادوست فرآیند کی، (Chamber of Skilled Trades and Craftsتجارت و صنایع ماهرانه )و اتاق  ینلوکزامبورگ، اتاق بازرگا

یا  واین است که به طرفین کمک کند تا به بهترین راه حل ممکن برسند  . هدف آندهدیارائه م یاجتماع ای یتجار ،یحل اختالفات مدن

 کنند که برای تمامی طرفین قابل قبول باشد.در صورت ناموفق بودن، به راه حلی دست پیدا 

که  یکند، مخصوصا در مواردیارائه شده است، حل و فصل اختالفات را آسان م CMCC که توسط یو ارزان عیسر یگریانجیروش م

 گیرد.را در نظر می کوچک و متوسط یهاشرکت یازهایبه طور خاص ن ی مقادیر محدودی دارند، درنتیجه،منافع تجار

www.centre-mediation.lu 

 المللنیب امور 
به  ورود یبرا نهفعاال تیحما نیاست. ا یخارج یها در بازارهااز شرکت تیحما ،یاتاق بازرگان در المللنیامور ب سیسرو یهاتیاز اولو یکی

در  یاحرفه یهاشگاهیاز نما های با همراهدیبازد ،یالمللنیب یکارگزار یدادهای، رورفیعت: شودیم میبه مراحل مختلف تقس دیجد یبازارها

 است. های شغلیفرصتو  یشرکت در جلسات مشترک مل یبرا ییهاخارج از کشور، فرصت

 به طور منظم به منظور یساین سرومنظور،  نیا یاست. برا یخارج یبازارهادر مورد اطالعات  ، ارائهالمللنیامور ب سیسرو گرید فهیوظ

 لی. به منظور تسهکندیم یرا با متخصصان فروش سازمانده یها و جلسات فردهدف خود، کنفرانس یبه مردم در مورد بازارها یرساناطالع

در خارج  وکارکسب یهادر مورد فرصت ارائه اطالعات قیاز طر الملل،نیامور ب سیسرو ،یخارج یدر بازارها زامبورگلوک وکارکسبتوسعه 

 .بخشدیم ءرا ارتقا یو خارج یداخل یهاشرکت نیدر لوکزامبورگ، ارتباط ب یخارج هایپذیرش نمایندگیاز کشور و 

بازار را به صورت  یراهنما کی نیهمچن این سرویس .دهدیارائه م یخارج یدرباره بازارها یتخصص یهاییراهنما المللنیامور ب سرویس

 اند.، لیست شدهدر خارج از کشور هستند شریککه به دنبال  یلوکزامبورگ وکارکسبصدها  که در آن ندکیدوساالنه منتشر م

"Enterprise Europe Network Luxembourg( "EEN در اتاق بازرگانی و )Office du Ducroire  همچنین بخشی از سرویس

های لوکزامبورگی در موضوعات مختلف اروپایی حمایت وکارکسباز دهد و اطالعات ارائه می EEN Luxembourgالملل هستند. امور بین

ای ها در سطح منطقهی روابط تجاری آنهای کوچک و متوسط لوکزامبورگی به منظور توسعهوکارکسبکند. هدف این سازمان حمایت از می

http://www.centre-mediation.lu/


 

 : اتاق بازرگانی لوکزامبورگ7فصل 

108 

و  یصادراتتجارت  یبرا یمال یبانیپشت ،یعتبارا مهیصادرکنندگان با توجه به ب یتنها دفتر برا Office du Ducroireو اروپایی است. 

 موضوعات است. نیمربوط به ا یهاهیتوص

 

 صادرکنندگان یدفتر منحصر به فرد برا ک: یOFFICE DU DUCROIREبیمه کننده اعتبار تجاری 

چه  ه،یهمسا یبازارها هچه ب صادرات، تیبا آن مواجه شود. فعال دیشرکت با یک است که یاصل یهااز چالش یکی دیجد یبه بازارها ورود

آورد تا عملیات تجاری خود ها به وجود میشرکت یبرا را یدور، فرصت یکشورها چه به اروپا و هیاتحاد عضو دیجد یکشورها یبازارها هب

 .ستین سکیبدون ر یخارج یشدن در بازارها ریحال، درگ نیبا ادهند.  را توسعه و فروش خود را افزایش

 ها در پیدا کردن بازارهای صادراتی جدید در قالب بازپرداخت، از طریق کمک به شرکتOffice du Ducroireار تجاری کننده اعتببیمه

های لوکزامبورگی پشتیبانی و های مربوط به ارتقاء، آموزش صادرات و مشارکت در امور تجارتی )کمک در صادرات( از شرکتجزئی هزینه

 کند. حمایت می

 یبرا Office du Ducroire یمنیاز شبکه ا تواندیم کند،یم ییرا در خارج از کشور شناسا دیجد انیکه مشتر یکتشر ن،یبر ا عالوه

 مهی)ب استفاده کند یاسیموجود و خطرات س انیمشتر یدر برابر ورشکستگ نیکنندگان بد، و همچنمحافظت از خود در برابر پرداخت

 .(یاعتبار

 هاارتباطات و رسانه 
. کندی، شرکا و عموم مردم استفاده مءاقدامات خود به اعضا حیو توض جیترو یبرا یارتباط یاز ابزارها یاگسترده فیاز ط یگانبازر اتاق

ت ل اخبار شرکپورتا شود،که هر دو ماه منتشر می Merkurی ، مجله اطالعاتwww.cc.lu تیوب سا ی عبارتند از:اصل یارتباط هایابزار

www.merkur.lu ،ی اینترنتی ونیزیکانال تلوMerkurTV tv.lu-www.merkur ،یوبالگ اقتصاد www.carlothelenblog.lu 

 ی.و خبرنامه هفتگ

 یخدمات آموزش 
 کارکنان شرکت کنند. در میان هامستمر بهبود دانش و مهارت فرآیندتا در  کندیم قیها را تشوشرکت ی،در اتاق بازرگان یآموزش سرویس

 های مورد نیازصالحیتکارکنانش خواهد اطمینان داشته باشد که می است که یهر شرکت یبرا یابزار ضرور کیبه عنوان  یاحرفه آموزش

و  دهدیتوسعه م کند،یرا آغاز م یمتعدد یآموزش یهاطرح سرویس آموزشی،است که  لیدل نیهم بهباشند. توسعه اقتصادی را دارا می

 یاصل بازیکنان ها وبا شرکت این سرویس منظور، نیا یبرا، چه به عنوان آموزش اولیه و چه به عنوان آموزش بیشتر. کندیم تیریمد

 .دارد ی نزدیکیهمکاری، المللنیو ب یامنطقه ،یسطح مل آموزش در مشغول در

 یهابرنامه شنهادی)پای این سرویس از آموزش حرفه. کندیم جیموفق را تروتعلیمی و آموزشی  ستمیس کیتوسعه  ،سرویس آموزشی

هایی با تشکیل حرفه)ها را یرآموزکا کند وحمایت و آن را توصیه می متوسطه( یآموزش فن یی برایهاو روش یاتیاقدامات عمل ،یآموزش

 .کندسازماندهی می( یاتیعمل یهاو توسعه روش یبر کارآموز یکل ظارتن ،یکارآموزهای ی، طراحی برنامهکارآموزموضوع 

http://www.cc.lu/
http://www.merkur.lu/
http://www.merkur-tv.lu/
http://www.carlothelenblog.lu/
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 (ISEC –عالی اقتصاد  مؤسسه" )Institut Supérieur de l’Economieبا نام" خود را وکارکسبمدرسه  2015در سال  یبازرگان اتاق

 کرد. یراه انداز

 

Enterprise Europe Network Luxembourgشما دسترسدر  وکارکسب : پشتیبانی از 

مرکز اطالعات  یشد، نقش اصل سیاروپا تأس هیها در مورد موضوعات مختلف اتحادبا هدف ارائه اطالعات و کمک به شرکت 1987سال  در

و  یبانیارائه اطالعات، پشت یبر روتمرکز همواره ( Euro Info Center Luxembourg SME/SMI (EIC)) لوکزامبورگ اروپا در

بازار بزرگ ی هاها و چالشفرصت ی ازدرک بهتری ارائه نیاز روند ادغام اروپا و همچن یلوکزامبورگ به عنوان بخش وکارکسبکمک به 

 . لوکزامبورگ است وکارکسببه  ییاروپا

"Enterprise Europe Network" تجارت و صنایع ماهرانه )اتاق  ،یمبورگ توسط اتاق بازرگاندر لوکزاChamber of Skilled 

Trades and Crafts و )Luxinnovation و  بزرگ اریبسمجموعه  ،کوچک و متوسط لوکزامبورگ هایشرکت و به شودیاداره م

 Enterprise Europe Network دهد. "ارائه میاروپایی را که به راحتی در دسترس هستند،  وکارکسباز  یبانیپشتخدمات از  یعمتنو

(EEN) Luxembourgی موضوعات و نوآوری اروپایی، یک رویکرد یکپارچه های سفارشی و مخصوص در زمینه" از طریق ارائه کمک

 یبراد المللی شدن، قصد داربین فرآیند( و راهنمایی تخصصی در SMEخدمات در تمام مراحل توسعه بنگاههای کوچک و متوسط )

 .شود لیتبد یدر سطح اروپا به شبکه مرجع در سطح مل وکارکسباز  تیحما

 

 یالمللنیتجارت ب یهاشگاهیمشارکت شما در نما یسازنهیبه یآسان برا یراه": B2FAIRمفهوم "

شرکت کنند و سهم  یالمللنیدر مبادالت ب های کوچک و متوسط است تابه نفع بنگاه ،یالمللنیو گسترش تجارت ب یسازیبستر جهان در

 یاشرک افتنی یبرا یمناسب ی بسیارابزارها ی/ مشارکت یهمکار هایرابطه نیو همچن یالمللنیبی هاشگاهی. نماش دهندگسترخود را از بازار 

ز پیش های تجاری که ایبازرگانی بین المللی را با همکار هایسرمایه نمایشگاه "b2fairمفهوم "  هستند. یخارج یبازارها دربالقوه  یتجار

 آمیزد.از آن رویداد آماده شده اند در هم می

و  شوندمیاز محصوالت / خدمات ارائه  یعیوس فیشده است: ط بیمفهوم منحصر به فرد ترک نیهر دو شکل توسعه بازار در ا یایمزا

 شوند.ترکیب میای از شرکای تجاری سفارشی و مخصوص، با مجموعه شگاهیبالقوه در نما یاندازهاچشم

 

 لوکزامبورگ ارتقاء یسازمان برا دو

 با هدف مشترک ارتقاء لوکزامبورگ دو سازمان را، Luxembourg for Businessو  Luxembourg for Financeبا احتساب 

 یاندازراه، اروککسب برجسته برای یو محل کیاستراتژ کیشر کیلوکزامبورگ در سراسر جهان به عنوان  تیموقعتثبیت و  لوکزامبورگ

دولتی به وجود -از یک مشارکت خصوصی Luxembourg for Business. با یکدیگر همکاری نزدیکی دارند. هر دو سازمان ه استکرد

 ت.فعال در هر دو سازمان اس کیشر کیو  مؤسس یاز اعضا یکی یدر توسعه و ارتقاء اقتصاد دارد. اتاق بازرگان یابتکار کردیرو کیو  آمد
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 گرایشو توانایی اشتغال یابی  ،اشتغال

 ن،یعالوه بر ا کند.است، تالش می نامهیصدور گواه ی شفاف برایفرآیند که همراه با گرایتفیک یآموزش ستمیس کی برای یبازرگان اتاق

 قیاز طر یتاق بازرگانالعمر است. امادام یریادگی فرآیند حوزه در تراولیه و پیوسته منعطف یآموزشارچوب یک چخواستار  یاتاق بازرگان

 کیاز   (ADEM – Agence pour le développement de l’emploiآژانس توصعه اشتغال ) ها وبا شرکت کینزد یهمکار

هایی دهد که مهارتکند؛ این سیستم به هرکسی اجازه میشود، حمایت میمی استخدام کیفیتارتقاء  که باعث یاحرفهفنی آموزش  ستمیس

  یابد.ها افزایش میها به آن بازار کار و آموزش شغلی آنار کار به دنبال آن است، بدست آورد، در نتیجه شانس ورود آنرا که در باز

به مؤسسات  یاحرفه یهاییراهنمادر ارائه ها است تا مدارس و شرکت نیروابط ب تیتقو ،یاز نقش اتاق بازرگان یجنبه ضرور کی ت،ینها در

آنها را  نیهمچن، و مطلع کند شود،یارائه م ینیکه درحوزه کارآفر ییهاتیها و موقعآموزان را در مورد فرصتدانش، مشارکت کند یآموزش

 .کندشان آشنا و حرفه التیکمک به خودشان در طول تحص یبرا یدفرهنگ اقتصا کیبا 

 اهده کنید:های زیر مشهاد آموزشی اتاق بازرگانی را در سایتتوانید تمام پیشنهادمی شما

www.cc.lu / www.houseoftraining.lu  

 نگاه کیدر  یبازرگان اتاق 
ی به ه انتخاباتگرو 6 شوند و دردارد. این اعضا برای مدت پنج ساله انتخاب می عضو 25 است که یمجمع عموم کیشامل  یبازرگان اتاق

 شوند:صورت زیر دسته بندی می

 کرسی 8 های مرتبط با تجارتخرده فروشی و دیگر فعالیت

 کرسی 1 (Soparfiهای مشارکت مالی )شرکت

 کرسی 8 صنعت، صنایع کوچک و متوسط

 کرسی 5 های مالیبانکداری و سایر فعالیت

 کرسی 1 بیمه

 کرسی 2 های هتل داری، رستوران و باروکارکسب

 

PRESIDENT PLENARY ASSEMBLY BUREAU 

 کمیته اجرایی

 آموزش
ارتباطات و 

 هارسانه
 المللیامور بین امور اقتصادی مدیریت و مالی

قانون و  نظرات

 گذاری

خدمات به 

های بنگاه

کوچک و 

 متوسط

  
خدمات 

 ساختمانی
 ایده )اندیشکده(

خدمات اروپا و 

 ی بزرگترمنطقه
  

http://www.cc.lu/
http://www.houseoftraining.lu/
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 و مرکز آموزش سکنفران مرکز 
 6،500از  شیب مساحتی بایی استثنا یطی، محنداواقع شده Kirchbergدر قلب منطقه که  اتاق مرکز آموزش 36و  اتاق مرکز کنفرانس 4

 .کندیفراهم م ییرایو پذ یجلسات تجار ،یها، جلسات آموزشکنفرانس یبرگزار یبرا را مربع متر

و حمل و نقل عمومی امکان پذیر است. این مراکز  (ینیرزمیز نگی)پارک نیتوسط ماشبه آسانی  آموزشمرکز  کنفرانس و مرکزدسترسی به 

 و اتصاالت اصلی بزرگراهی نزدیک هستند.ها به مرکز شهر، فرودگاه، هتلهمچنین 

که برای جلسات تجاری و هرگونه آسایشی هستند ( رهیترجمه و غ یهاغرفه ،DVD)پروژکتور، ی آموزش یشرفتهیپ زاتیتجه ها شاملاتاق

 ای )تعدادی نفراتی( مناسب هستند.ها با هر اندازهها همچنین برای گروهنیاز است، این اتاق

کیترینگ  توانند از خدماتهای اتاق بازرگانی سرو شود و یا میتوانند ترتیبی اتخاذ کنند تا نهار و شام در یکی از رستورانمی برگزارکنندگان

، در مرکز آموزش (cyber café) کافه سایبری و ایتربخش، کافهبزرگ مرکز کنفرانس، مناطق آرامش ی. البفاده کننداتاق بازرگانی است

 .کنندیاستقبال م یو جلسات آموزش یجلسات تجار نیدر ب کنندگاندیاز بازد گیهم

 

House of training (آموزش خانه) - هاشرکت ازی مطابق با نیآموزش شنهادیپ کی 

در بازار  یاحرفه یفنتخصصی  آموزش یمرجع برا کی"، شری آموزش()خانه House of training" یکی از بنیانگذاران یبازرگان اتاق

 IFBL –Institutهای بانکی )آموزش مؤسسه( و LSCهای آموزشی مدرسه اقتصاد لوکزامبورگ )گرد هم آوردن دورهلوکزامبورگ است. با 

de Formation Bancaire )–  زیر یک  –ها و بانکداران لوکزامبورگ آموزشی تاریخی اتاق بازرگانی و انجمن بانک مؤسساتبه ترتیب

 .کندیم شنهادیبازار کار را پ یها، کارکنان و به طور کلشرکت ازین اب مطابق یهااز آموزش یاگستردهطیف " House of training"برند، 

 تماس اطالعات 
Chamber of Commerce of the Grand Duchy of Luxembourg )اتاق بازرگانی لوکزامبورگ( 

Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxembourg 

7, Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg Kirchberg 

 

Postal address: 

Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxembourg 

L- 2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39-1 / Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: chamcom@cc.lu 

www.cc.lu 

 

MANAGEMENT )مدیریت( 

 

Management )مدیریت( 

Phone: (+352) 42 39 39 - 300 

E-mail: direction@cc.lu 

mailto:chamcom@cc.lu
http://www.cc.lu/
mailto:direction@cc.lu
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International Chamber of Commerce – 

Luxembourg National Committee 

کمیته ملی لوکزامبورگ( –المللی )اتاق بازرگانی بین  

Phone: (+352) 42 39 39 - 300 

E-mail: cci@cc.lu 

 

SERVICES TO SME’S ط(های کوچک و متوس)خدمات به بنگاه  

 

Espace Entreprises 

Phone: (+352) 42 39 39 - 330 

E-mail: entreprises@cc.lu 

 

Mutual for Loan Guarantees (MCAC) ( بازرگانی دراتاق وام ضمانت تامین گروه)  

Phone: (+352) 42 39 39 - 339 

E-mail: mcac@cc.lu 

 

Opportunet - Business Exchange 

Phone: (+352) 42 39 39 - 362 

E-mail: business.exchange@cc.lu 

 

 

LEGAL AFFAIRS )امور حقوقی( 

Legislation, Employment law, company law, etc. 

(+352) 42 39 39 – 332 

avis@cc.lu 

 

ECONOMIC AFFAIRS )امور اقتصادی( 

Analyses, research, surveys, statistics 

(+352) 42 39 39 - 350 

eco@cc.lu 

 

INTERNATIONAL AFFAIRS المللی()امور بین  

International 

Phone: (+352) 42 39 39 - 310 

E-mail: international@cc.lu 

 

Entreprise Europe Network Luxembourg (EEN) 

Phone: (+352) 42 39 39 - 333 

E-mail: een@cc.lu 

 

Office du Ducroire 

Phone: (+352) 42 39 39 - 320 

E-mail: odl@cc.lu 

 

ADMINISTRATION & FINANCES )اداری و مالی( 

mailto:cci@cc.lu
mailto:entreprises@cc.lu
mailto:mcac@cc.lu
mailto:business.exchange@cc.lu
mailto:avis@cc.lu
mailto:eco@cc.lu
mailto:international@cc.lu
mailto:een@cc.lu
mailto:odl@cc.lu
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Membership, contributions and accounts 

Phone: (+352) 42 39 39 - 250 

E-mail: affiliation@cc.lu 

 

COMMUNICATION & MEDIA ها()ارتباطات و رسانه  

Phone: (+352) 42 39 39 - 380 

E-mail: merkur@cc.lu 

 

Phone: (+352) 42 39 39 - 448 

E-mail: av@cc.lu 

 

TRAINING SERVICE )خدمات آموزشی( 

House of Training 

Phone: (+352) 46 50 16 – 1 

E-mail: customer@houseoftraining.lu 

 

Initial professional training (apprenticeship) 

Phone: (+352) 42 39 39 -210 

E-mail: formprof@cc.lu 

 

Conference and Training Center 

Reservations 

Phone: (+352) 42 39 39 – 240 

E-mail: events@cc.lu 

  

mailto:affiliation@cc.lu
mailto:merkur@cc.lu
mailto:av@cc.lu
mailto:customer@houseoftraining.lu
mailto:formprof@cc.lu
mailto:events@cc.lu
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  8 فصل
  لوکزامبورگ در کاروکسب اندازیراه
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 ینیکارآفر

ربوط مفصل شما را با مراحل  نیدارد. ا قیدقو تدارکاتی  یسازبه آماده ازیباشد، اما ن ارزشمند اریبس فرآیند کی تواندیم وکارکسب توسعه

 وکارکسب جادیلوکزامبورگ در مراحل مختلف ا یاناتاق بازرگ هایی را کهحمایتو  کندآشنا میدر لوکزامبورگ  وکارکسب کی یاندازبه راه

 کند.ارائه دهد را بیان می آینده بازرگانان زن و مرد به تواندیم

 دهیبه توسعه ا شروع 
( اتاق بازرگانی، Services to SMEs) های کوچک و متوسطبخش خدمات به بنگاه، پروژه کیبه  دهیا کیطول تمام مراحل توسعه  در

 دهد.آینده ارائه میان کارآفرینرا به  یدیمف تیحماشود، که در آن تمام خدمات ارائه می "Espace Entreprisesبا "

، نگاه اندازی شده استراه را شروع کنند یوکارکسب خواهندیکه م یکمک به افراد یکه برا یمختلف ینترنتیا یهاتیبه سا  همچنینلطفًا

 شودی" که توسط دولت لوکزامبورگ اداره م(وکارکسبال پورت) Business Portal" برای مثال: د،یکن

(www.entreprises.public.lu –  انگلیسی، فرانسوی و آلمانیبه  دسترسقابل )و  متوسطهای کوچک و بنگاهاداره کل  تیو سا

 از وزارت اقتصاد است یکه بخش ،(General Directorate for SMEs and Entrepreneurshipکارآفرینی )

(www.mcm.public.lu –  فرانسویبه  دسترسقابل.) به طور مستقل یا با  یوجود دارد که توسط اتاق بازرگان ییهاپورتال نیهمچن(

قابل ) www.businessplan.lu( و انگلیسی، فرانسوی و آلمانیبه  دسترسقابل ) www.cc.lu عنوان مثال:به ، شودیاداره م( شریکًا

 و پرتقالی(. آلمانی به انگلیسی، فرانسوی، دسترس

 سیتأس قانون 
البته اگر مجوزی برای نیاز است )مورد چه مجوز رسمی که  دشومیمطرح  سپس این سوالشد،  جادیا وکارکسبکه مفهوم  یهنگام

. کندیگ تقریبا برای تمام مشاغل خطر پذیر کارآفرین را ملزم به دریافت مجوز ملوگزامبورگذاری قانون . مجلسسازی پروژه نیاز باشد(پیاده

که توسط اداره کل  ،ی. مجوزوجود دارد (Law of Establishment, loi d’établissement) سیأسقانون تماده قانونی در  نیا

در حقیقت و  شودیم دهینام (autorisation d’établissement) سیسامجوز ت شود،یاعطا م ینیکوچک و متوسط و کارآفر هایبنگاه

گذار به انوناز نظر ق سیتأسنام دارد.  (business license, business permitوکار )های دیگر مجوز کسبمجوزی است که در کشور

به طور منظم و مستمر  یتیفعال نی. اگر چنددهیانجام مشود که تحت قانون تاسیس کار خود را به طور منظم و مستمر فعالیتی اطالق می

 ازرا  ودخ وکارکسبو  تعیین کننددر قلمرو لوکزامبورگ  وکارکسب ی را برایدائم یمکان دیدر لوکزامبورگ انجام شود، صاحبان مشاغل با

در  وکارکسببرای  یدائم مکانی یدر حال حاضر دارا نیاست. اگر کارآفر یرقانونیغ یکار نیکنند. عدم انجام چن تیریمکان خاص مد نیا

ی با این شرط که او به صورت موقت و بدون نظم خاص تجارت کند، وکارکسبدر لوکزامبورگ بدون مجوز  تواندیماو ، باشدنقاط اروپا  ریسا

 ،حال نیرا داشته باشد. با ا تیفعال نیمشابه ا یهاتیفعال یبرا یاو در خارج از کشور مجوز محل وکارکسبو  مبورگ فعالیت کنددر لوکزا

 هستند. یخاص یهاتیمحدود تابع یو خدمات صنعت (skilled manual trade) مشاغل دستی نیازمند مهارت

. اول شودیصادر م ،یادار قیتحق کیو پس از های کوچک و متوسط و کارآفرینی بنگاهاداره کل در صورت درخواست، مجوز تاسیس توسط 

به طیف  ی ضروریهامهارت .، ثابت شوددر حوزه درخواست شده یواقع ینیکارآفر ییو توانا یاحرفه کرداری راستاز همه، الزم است که 

 شوند.تقسیم می ینشگاهرک داامد تا اصخ یهاحرفههای تخصصو  وکارکسب تیریدانش مدمختلفی از 

http://www.entreprises.public.lu/
http://www.mcm.public.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.businessplan.lu/
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 تیاز فعال یترعیاست پهنه وس ازیمورد ن یتجار تیهر فعال یکه برا یمجوزبه زبانی کلی تر، انجام هرگونه فعالیت تجاری نیاز به مجوز دارد. 

مربوط به  یهاهاز حرف یبرخ نی( و همچنی)شامل خدمات تجار بازرگانی، صنعت، مشاغل نیازمند مهارت گذارقانون. ردیگیرا در بر م

، از این امر مستثنی شوندینم رفتهبه عنوان حرفه در نظر گکه  معنوی یهاتیاز فعال یبرختنها . را مشمول این امر میداند وکارکسب

 هستند.

 

 :دارند ازیکه به مجوز ن هستند یموضوعات ریز لیبرال یهاحرفه

 عمران نیمهندس نیو همچن طه سازیمحوطراحان و معماران /  یمعماران، از جمله معماران داخل 

 گرید یهانهیمتخصص در زم نیمهندس 

 نقشه برداران 

  مجاز )خبره(حسابداران 

 یمشاوران اقتصاد / انیراهنما 

 

 مشروط به داشتنکه های زیر هم مورد نیاز است، مجوز برای حرفه باشد.نیازمند مدرک دانشگاهی می لیبرال یهاحرفه نیافعالیت در 

 تر هم نیستند، دارد.که البته آسان های آموزشی دیگری،پیش نیاز

 ( ثبت اختراعحق و حق انتشار  قانون ) یمعنو تیمشاوران امور مربوط به حفاظت از مالک 

 حسابداران 

 

متوسط و کوچک و های بنگاه یاداره کل برا یبر عهده تیمسئول نیحال، ا نیبه مجوز دارند. با ا ازینهمچنین  رهیپزشکان، و غ وکال،

 ی نیست.نیکارآفر

استادکاری نامه واهیبه گکه  شوندیم میتقس ییهاتیها به فعال. آنذکر شده استلوکزامبورگ  نیدر قوان مشاغل دستی نیازمند مهارت

(Master Craftsman’s Certificate, brevet de maîtrise)  ها حیتصالبر اساس و  یبه طور قانون توانندیکه م ییهاآن ونیاز دارند

 کنند. تیفعال و تجارب تخصصی کمتری

 .کنندتجاوز میمهارت  نیازمند دستی مشاغل حوزهاز  یدگیچیهستند که از نظر حجم و پ ییهاهمه آن ،یبه طور کل ،یصنعت یهاتیفعال

 .ستین یاصخ یاحرفه هایصالحیت نیازمندمجوز  نیا ی دریافتول ،نیاز دارند وکارکسبمجوز به  ها نیزاین فعالیت

 سیمجوز تأس ازمندین شوند،یشناخته م یتجار یهاتیکلمه به عنوان فعال قیدق یکه به معنا ،یو تجار یفروشو عمده یفروشخرده خدمات

مدیریت به طور مناسبی  نیکه کارآفر ی. در صورتدیآیبه دست م یتیریمد یهابودن و مهارت یاحرفه جامعیتاساس اثبات  هستند که بر

که  انینیکارآفر برای. شودهای مدیریتی او اثبات میمهارتمربوطه را نشان دهد،  تخصصیبتواند تجربه  ایده باشد یدآموزش را  وکاربکس

 یهاورهد( Luxembourg School for Commerce( ،)www.lsc.lu)لوکزامبورگ  ی، مدرسه بازرگانندارندرا  هاصالحیت نیا

http://www.lsc.lu/
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باشد مدت زمان آن کمتر از یک نیمسال میو  شودیساعت آموزش م 100از  شیکه شامل ب وکارکسب تیریمد نهیشبانه در زم یآموزش

 ریتوسط سا متناظری که های. آموزشکندیم یتجار تیرا مجاز به انجام فعال نیکارآفر ،یی. قبول شدن در امتحان نهادهدرا ارائه می

 برخوردار باشد. یارزش برابر ممکن است در صورت تقاضا از ،زین شودارائه می اروپا هیعضو اتحاد یکشورها ریدر سا یمؤسسات آموزش

 :دارند یخاص یابه تخصص حرفه ازین ی، به ویژه در موارد زیرتجار یهاتیاز فعال یبرخ ،یتیریمد یهابر مدرک مهارت عالوه

 مسافر  9 ایو بار تن  3.5از  شیب ایل نقلیه با ظرفیتوسی حمل و نقل بار و مسافر با هاشرکت(transporteur de marchandises 

et de voyageurs) 

 یمسافرت یهاآژانس (agent de voyages) 

 مشاورین ( امالکagent immobilier) 

 رانیمد ( امالکsyndic) 

 توسعه( دهندگان امالکpromoteur immobilier) 

 بزرگ  یهافروشگاهسوپرمارکت و  یرهااپراتو(exploitant de grandes surfaces commerciales) 

 یو نظارت یتیامن یهاشرکت (entreprise de surveillance et de sécurité) 

 یکار یهاآژانس ( موقتentrepreneur de travail intérimaire) 

 یمؤسسات آموزش رانیمد (dirigeants d’organismes de formation) 

 علمی  باغبانیی / گلخانه و و باغدار یباغبانهای اروککسب(pépiniériste paysagiste and horticulteur fleuriste) 

 رستوران و  ،یدارفعال در بخش هتل یهاشرکت( کیترینگdébits, restaurants, hôtels) 

 

یس اطالعات اش با توجه به قانون تأسشده یزیربرنامه یهاتیفعال یهایژگیاست که در مورد و نیمهم ا تیاولو ن،یکارآفر یبرا نیبنابرا

 ندارد.کسب کند تا بفهمد که آیا او شرایط الزم برای دریافت مجوز تاسیس را دارد یا 

 Espace ید از صفحه "توانی" که م(وکارکسب یاندازجعبه ابزار راه) Business Start-up Toolbox از " شودیم هیتوص

Entreprisesرس " در آدwww.cc.lu  قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی( دانلود کنید، برای دریافت اطالعات بیشتر استفاده(

 کنید.

 ؟موجود وکارکسبیا خرید یک  وجدید  وکارکسبیک  شروع 
 وکارکسب بهتر نیست که مسئولیت یک ایآ دیاز خودتان بپرس دیبا ،آینده نیکارآفر کیشما، به عنوان  د،یجد وکارکسبشروع  یجا به

 را بر عهده بگیرید. –مطمئن کننده تأمینطور مشتریان و و همین دهیدبا کارکنان آموزش – موجود

http://www.cc.lu/


 

119 

 ه که در(ا راه اندازی کردBusiness Exchange Platform )وکارکسبپلتفرم تبادل  ی یکموضوع، اتاق بازرگان نیاگرفتن در نظر  با

 اند.هایی برای خرید و فروش لیست شدهوکارکسبآن 

 )قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی( www.cc.lu ی به نشانیاتاق بازرگان تیسادر وب دیتوانیمشارکت را م طیو شرا هایآگه

 .دیمشاهده کن)قابل دسترس به فرانسوی(  www.opportunet.netسایتو یا وب

 موقعیت مکانی 
 مکان افتنیمسئله  ،یموارد نیشرکت موجود باشد. در چن کی به عهده گرفتن یابزار مؤثر برا کتواند یمیموارد  یدر بعض وکارکسب تبادل

مند به و اغلب عالقههای خود هستند برای توسعه فعالیت ییهامکان یجستجودر  نانیاز کارآفر یاریحال، بس نی. با استیمناسب مطرح ن

 هستند. یصنعت ای یمنطقه تجار کی یبه سو مکان کردن نقل

، انددر نظر گرفته شدهبزرگ  یصنعت هایپروژه یکه برا یقائل شد. مناطق مل زیتما دیبا یو شهر یامنطقه ،یمناطق مل نیصورت، ب نیا در

 www.eco.public.lu/activites/direction_industrie/index.htmlند )شویاداره م یوراو فن عیوزارت اقتصاد، صنا اداره توسط

 یو مناطق شهر شوندیاداره م یشهر نیب هایتحادیهاکه توسط هستند  یمناطق ،ایی منطقهصنعت مناطق(. )قابل دسترس به فرانسوی(

 .شوندیاداره م رمتمرکزیغها به صورت بیشتر توسط خود شهرداری

 Espace( قابل دانلود از صفحه "Identifying a Business Location) وکارکسبمحل  ییشناسا از صفحه اطالعات شودیم هیتوص

Entreprise در آدرس "www.cc.lu )استفاده کنید. )قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی 

 بازار مطالعات 
. مطالعات ستین تیقادر به ادامه فعال یشرکت بدون مشتر کی رایز های نوپا است،وکارکسب یسازآماده در یاصل املع کی مطالعات بازار

 وید.جدید خود، به خوبی آماده ش وکارکسببه شما کمک کند تا برای راه اندازی  تواندیکند که م را فراهم یاطالعات مختلف تواندیبازار م

 Central Service for Statistics andی )آمار و مطالعات اقتصاد یخدمات مرکز تیساوب های منتشر شده درآمار شودیم هیتوص

, STATECEconomic Studies)  به آدرسwww.statec.lu )را مشاهده کنید. )قابل دسترس به فرانسوی 

( به Federation of Luxembourg Industrialists ,Fedil)صنعتگران لوکزامبورگ  ونیتوسط فدراس یی کههاتیساهمچنین 

( به نشانی Confederation of Commerce) و کنفدراسیون بازرگانی (و فرانسوی انگلیسی)قابل دسترس به  www.fedil.luنشانی 

www.clc.lu )دهند.ی عضو را به ترتیب هر بخش ارائه میهاوکارکسب اطالعات مربوط بهشوند، مدیریت می )قابل دسترس به فرانسوی 

 قیمنبع مهم اطالعات است که از طر کاست، یمنتشر شده  یق بازرگانبازار که توسط اتا یراهنماهمچنین 

http://guidedumarche.cc.lu )بخش  است. یقابل دسترس )قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانیEspace Enterprises 

 .دهدیارائه م انمندبه عالقهرا  اندس هر بخش دسته بندی شدههایی را که بر اساستیل نیهمچن یاتاق بازرگان

به  لیکه ما هاییپروژهصاحبان برای  )قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی( www.atlascommercial.lu  تیساوب تینها در

 کیترینگ هستند، بسیار مفید است.رستوران و  ،یدارهتل ایو  یخرده فروش یهادر بخش وکارکسبشروع 

http://www.cc.lu/
http://www.opportunet.net/
http://www.eco.public.lu/activites/direction_industrie/index.html
http://www.cc.lu/
http://www.statec.lu/
http://www.fedil.lu/
http://www.clc.lu/
http://guidedumarche.cc.lu/
http://www.atlascommercial.lu/
http://www.atlascommercial.lu/
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 (Business Plan)  وکارکسب طرح 
 یالو منابع م هیسرما یهاییدارا تیریمد یبرا طرحی گر،ید ی. از سودهدیبالقوه ارائه م انیدر مورد وجود مشتر یاطالعات ،مطالعات بازار

 تواندیکه م کندیم بیترک یطرح کل کیرا در مفرد عناصر  نیتمام ا وکارکسب. طرح ندکیبودجه موقت کمک م کی هیدر ته از،یمورد ن

 استفاده شود. پروژه پایداری یبررس یبرا

 خود کمک کنند. یکار هایطرح هیدر ته نانیبه کارآفر توانندید که منها وجود داراز سازمان یاگسترده فیط

 Luxembourg International) لوکزامبورگ یالمللنیدانشگاه ببنیاد  با مشارکترا  ایویژه تیمنظور سا نیبه ا یبازرگان اتاق

University Institute, IUIL)  به نشانیو دانشگاه لوکزامبورگ www.businessplan.lu پلتفرم  نیکرده است. ا یاندازراه

مورد  یدیاطالعات کل یتمام یحاو شود،ی" شناخته م(وکارکسبطرح  جعبه ابزار) Business Plan Toolbox که به نام " ،یکیالکترون

 است. یطرح تجار کی هیته یبرا ازین

 یاقتصاد طیمحبا  کاماًل مناسب و مطابقرا که  یتجار یهاطرح هیو امکان ته ردیگیلوکزامبورگ را در نظر م ستمیس یهایژگیپلتفرم و نیا

ی مجاز یراهنما کیخود با کمک  یشخص وکارکسبطرح  هیته یبرا یکاربر فرصتدر این پلتفرم . کندیاند را فراهم مشده یراحکشور ط

 یابیبازار، طرح بازار لیو تحل هیتجز ست،یز طیمح کیاستراتژ لیو تحل هی، مانند تجزوکارکسبطرح  کی فمختل که شامل مراحل را دارد

 .شودیساده م یمال سازهیشب یک با استفاده از وکارکسبطرح  یخش مالاست. ب دیطرح تول یحت ای

.go123www-ثبت شوند ) Go, 3, 2, 1رقابت  یبرا توانندیم، دهندینوآورانه را پوشش م یهاتیکه فعال یتجار یهاطرح هایپروژه

 networking.org یهانهیکه از کارشناسان در زم سازدیمالک پروژه را قادر م (، این امرس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی()قابل دستر 

( )قابل دسترس به انگلیسی Luxinnovation (www.luxinnovation.luراهنمایی بگیرد.  وکارکسبطرح  به منظور نوشتنمختلف 

  دهد.را ارائه می هاپروژه خدمات پیگیری–آژانس ملی ترویج نوآوری و تحقیق لوکزامبورگ  –انسوی( و فر

 های دیگرانکوباتورها، فضاهایی برای همکاری و مکان 
ابزار  کد یتوانمیموارد  یدر بعض وکارکسب تبادل. است تانوکارکسب یاندازراه یمناسب برا یطیمح انتخابهای مهم دیگر، یکی از گام

از  یاریحال، بس نی. با استیمکان مناسب مطرح ن افتنیمسئله  ،یموارد نیشرکت موجود باشد. در چن کی به عهده گرفتن یمؤثر برا

 یمنطقه تجار کی یبه سو نقل مکان کردنمند به و اغلب عالقههای خود هستند برای توسعه فعالیت ییهامکان یدر جستجو نانیکارآفر

 ستند.ه یصنعت ای

، انددر نظر گرفته شدهبزرگ  یصنعت هایپروژه یکه برا یقائل شد. مناطق مل زیتما دیبا یو شهر یامنطقه ،یمناطق مل نیصورت، ب نیا در

 www.eco.public.lu/activites/direction_industrie/index.html ند )شویاداره م یوراو فن عیوزارت اقتصاد، صنا اداره توسط

 یو مناطق شهر شوندیاداره م یشهر نیب هایاتحادیهتوسط هستند که  یمناطق ،ایی منطقهصنعت مناطق(. )قابل دسترس به فرانسوی(

 Identifying a Business از صفحه اطالعات " شودیم هیتوص. شوندیاداره م رمتمرکزیغها به صورت بیشتر توسط خود شهرداری

Location (وکارکسبمحل  ییشناسا)" توانید از صفحه "که میEspace Entreprise در آدرس " www.cc.lu  قابل دسترس به(

 دانلود کنید، استفاده کنید. انگلیسی، فرانسوی و آلمانی(

http://www.businessplan.lu/
http://www.businessplan.lu/
http://www.123go-networking.org/
http://www.123go-networking.org/
http://www.123go-networking.org/
http://www.luxinnovation.lu/
http://www.eco.public.lu/activites/direction_industrie/index.html
http://www.eco.public.lu/activites/direction_industrie/index.html
http://www.cc.lu/
http://www.cc.lu/
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 خاص یبانیپشت یبه ساختارها وستنیعالقمند پ داشته باشند و یشتریب هایازیممکن است ن آفرینانکار ،ییایجغراف یهاانمک نیبر ا عالوه

 باشند. همکاری ایخالق و  یمانند انکوباتورها، فضاها

امکانات  Nyuko. میکنیم هیتوص اشهمکاری یرا با فضاها Nyukoما  ،های نوپایی که در ابتدای کار خود هستندوکارکسب یبرا

در این  شتریاطالعات ببرای کسب  ؛کندیدر لوکزامبورگ فراهم م نانیکارآفر های کاریفضاو  سرمایه گذاریآموزش، مخصوصی را برای 

مطرح عبارتند از:  همکاری یضاهاف ری. سامراجعه کنید)قابل دسترس به انگلیسی و فرانسوی(  www.nyuko.lu  سایتزمینه به وب

Wishbox (www.wishbox.lu و )Ekodual (www.ekodaul.lu .)ما  ترهای نوپای بالغوکارکسب یبراTechnoport  وlux 

future lab ی گذر از سطح محلی به سطح جهانی هستند، )آمادههای نوپایی که وکارکسب ی. برامیکنیم شنهادیپ راseries A 

financings ما )PwC Accelerator میکنیم شنهادیرا پ . 

Technoport (www.technoport.luی )یدر اعتبارسنج حقیقی کوچک و افراد یهامیاست که از ت فناوری گرا وکارکسبانکوباتور  ک، 

 هایبرنامهنوآورانه )از  های نوپایوکارکسب از توانندیها م. آنکندحمایت می یاصل پلتفرمسه  قیخود از طر یهادهیو توسعه ا یسازادهیپ

 Fabها در آن خدمات / زاتیتجه های مختلفی که در اختیار دارند میزبانی کنند؛ و یا به لطفدر محل (یصنعت هایپروژهتا  یافزارنرم

Lab (digital fabrication laboratory از نمونه سازی )های محصول گرا پشتیبانی کنند؛ و پروژه عیسر، آزمایشگاه ساخت دیجیتال

 را اعتبار سنجی کنند. وکارکسبها / مفاهیم هایی که در فضاهای همکاری خود سازماندهی شده است، برنامه hackathonاز طریق  ای یا

و  قیتحق یهاتیفعال نهیکه زم یخارج یهاشرکت یزبانیمبه منظور حمایت از تنوع اقتصادی،  توانندیم نیها همچنآن، 2012از سال 

 عهده داشته باشند.لوکزامبورگ فعال هستند را بر توسعه در 

C°1535 (.lu1535www.)  کیاست که باعث تحر یکاربرد تیمرکز خالق کی جادی. هدف از آن اخالق است عیصنامرکزی برای 

 یمانند طراح ییهافعال در بخش نانیکارآفر ها معمواًل. آنشودیم عیصنا نیدر ا ینیو کارآفر ینوآور ،یهنر گسترش ترکیبی خالقیت

ها، رسانه ،یقیصنعت موس ،ی(سفال ساز و یزمجسمه سا مثل رودیم قالب بکار هار آنکه د ییهنرهاصنایع قالبی ) ،یمعمار ،یصنعت

 .دهندیرا هدف قرار م یو باز لمیصنعت ف

lux future lab اطالعات و ارتباطات یفناور یهاشرکت یانکوباتور در لوکزامبورگ برا نیبزرگتر (FinTech  وICT )باتور انکو نیاست. ا

ته بس کی دسترسی بهو  یاز امکانات آموزش یادیتعداد ز ر،یپذجذاب و انعطاف اینامهاجارهاز جمله:  ،دهدیاز خدمات را ارائه م یامجموعه

. کندیم ایمه های نوپاوکارکسب یبرا یاتیاز مناطق ح یخعمده در بر گرانیبه باز یدسترسکه جالب  (Consulting Package) مشاوره

و همچنین  BNP Paribas بانک یالمللنیشبکه گسترده ب .(رهیو غ هاامور مالی شرکت ات،یمال ،ی، حسابدار(HRمنابع انسانی ))قانون، 

 تی، مزآن technology watch expertsدانشی )فوت و فنی( از  نیو همچن هیو ترک کیمتحده، بلژ االتیدر فرانسه، ا هاییانکوباتور

 ارتباط دارند های نوپااکوسیستم شرکتبه  ی کهمنظم یدادهای. رودهدمیارائه  خود یبه اعضا lux future labکه  است یمنحصر به فرد

 ه است.ملیت را بر عهده داشت 13نوپا از بیش از  وکارکسب 26 یزبانیم lux future lab، 2015سال  انی. تا پاشودیانجام م شگاهیدر آزما

 سایت زیر مراجعه کنید:، به وبشتریاطالعات بکسب  یبرالطفا 

www.luxfuturelab.lu 

 

 

http://www.nyuko.lu/
http://www.nyuko.lu/
http://www.wishbox.lu/
http://www.ekodaul.lu/
http://www.technoport.lu/
http://www.1535.lu/
http://www.luxfuturelab.lu/
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 ی )سرمایه گذاری(مال نیتأم 
 کیبه عنوان  یبه طور کل یخارج هیدو سوم سرما وخود  هیسوم سرما کیاست. نسبت  تیموفق یهادیاز کل پروژه کی حیصح یمال نیتأم

 است. وکارکسبشروع امیدوارکننده یک  یبرا تامین مالی سالم

 National Credit and Investment Corporationبرای  توانندیم همچنین ندهیآ نانیکارآفر ،یمال مؤسسات تقاضا ازموازات  به

(Société Nationale de Crédit et d’Investissement, S.N.C.Iدرخواست بدهند )شامل  کنندهیبانیپشت یابزارهای ، که تعداد

های کوچک و به عهده گرفتن مسئولیت بنگاهو از سرگیری فعالیت  ،یاندازهرا یبلند مدت و کوتاه مدت، وام برا یهاوام زات،یوام تجه

 دهند.متوسط را ارائه می

 Chamber of Commerce’s Mutual for Loan Guarantees – Mutualité deگروه تامین ضمانت وام دراتاق بازرگانی )

Cautionnement et d’Aide aux Commerçants, MCAC )ازیمورد ن سرمایه تامین برایمهم  کیشر کی تواندیم نیهمچن 

به  یاز وام بانک یبانک در رابطه با بخش یبرا تواندیم MCAC د،یستین یکاف قهی. اگر شما قادر به ارائه وثباشد یگذارهیپروژه سرما کی

 زیها ناز آن کیهر  است کهی طراحی شده گذارانهیسرما ریو سا یمتقاض تکمیل تعهدات یبرا MCACعنوان ضامن عمل کند. مشارکت 

 .کندیفراهم م نیکارآفر یوام بانک هایتقاضااز  تیحما یبرا یاتیابزار ح کی MCACضمانت . شوندریسک مالی را عهده دار می ی ازبخش

 یمالپشتیبانی  
– National Credit and Investment Corporationگذاری )که توسط شرکت ملی اعتبار و سرمایه بازپرداختی یهابر وام عالوه

S.N.C.Iیهاتی. حماآوردیبه عمل م گذارانهیها و سرمارا از شرکت یعموم هایتیاز حما یاگسترده فیلوکزامبورگ ط شوند،( اعطا می 

 SMEهای کوچک و متوسط )ارچوب بنگاهح قانون چبه اصطال نیاست که در محدوده قوان یمال یهاارائه شده اغلب شامل کمک

Framework Law – Loi-cadre des classes moyennes.قرار دارد ) 

کسب اطالعات در  یبرا نیشرکت متفاوت باشد. بنابرا یهاتیوجود دارد که ممکن است بسته به فعال یمختلف یهاتیوجود، حما نیا با

 قدراتا وام ضمانت تامین گروهی و یا اتاق بازرگان Espace Entreprises بخش با دیکه ممکن است در دسترس باشد، با ییهاتیمورد حما

 – Mutualité de Cautionnement et d’Aide aux Commerçants) بازرگانی دراتاق وام ضمانت تامین بازرگانی گروه

MCAC )باشد. دریافت کمک وابسته به دیهرگز نبا یگذارهیسرما ماتیکه تصمکند می تأکید یاتاق بازرگانبا این وجود . دیریتماس بگ 

 به خودی خود قابل اجرا باشند. دیها باهمه طرح

 یحقوق شکل 
: گرفته شود میپروژه مناسب است تصم یبرا شتریکه ب یدر مورد فرم حقوق دی، بااشدهرچه که ب شده یزیربرنامه تیفعال تیاندازه و ماه

 ؟با ماهیت شرکتی اتجارت به شکل شخصی ی

 دهد.را نشان می هاآن نیب یاصل یحقوق یهاکه در لوکزامبورگ وجود دارد و تفاوت یشش نوع شرکت تجاربه صورت خالصه  ریز جدول
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ها آن مفاهیمها و نوع شرکت نیا یهادرباره تفاوت و با جزئیات بیشتری را ترقیاطالعات دق توانندیم یمشاوران اتاق بازرگان از،یصورت ن در

 به شما ارائه دهند.

 (1 )یبر درآمد شخص اتیمال 

 (2 )بر درآمد شرکت اتیمال 

 رهشرکت تک نف 

 

THE TYPES OF COMMERCIAL COMPANIES                                                   های تجاریانواع شرکت 

Société 

coopérative 

(S.C.) 

Société à 

responsabilité 

limitée (S.à r.l.) 

Société en 

commandite par 

actions 

(S.e.c.a.) 

Société 

Anonyme 

(S.A.) 

Société en 

commandite 

simple (S.e.c.s.) 

Société en 

nom collectif 

(S.e.n.c.) 

 

Genossenschaft 

(eG) 

Gesellschaft 

mit 

beschränkter 

Haftung 

(GmbH) 

Kommanditgese

llschaft 

auf 

Aktien (KGaA) 

Aktiengesellsch

aft 

(AG) 

Kommanditgese

llschaft 

(KG) 

Offene 

Handelsgesellsc

haft 

(OHG) 

Equivalent 

under German 

law 

Limited liability 

company 

Limited liability 

company 

Partnership 

limited by 

shares 

Public 

Company or 

Corporation 

Limited 

Partnership 

Partnership Equivalent 

under British/ 

American law 

notarized or 

private 

document 

notarized notarized notarized notarized or 

private 

document 

notarized or 

private 

document 

Deed of 

incorporation 

in full in full in full in full extracts extracts Publication of 

articles 

of association 

7 2(1*) 2 2 2 2 Minimum 

number of 

partners 

- EUR 12,394.68 EUR 30,986.69 EUR 30,986.69 - - Minimum 

capital 

determined 

by articles of 

association 

limited unlimited / 

limited liability 

limited unlimited / 

limited liability 

unlimited Liability of 

partners 

banned regulated Banned / free free banned banned Assignability of 

shares 

IRC (2) IRC (2) IRC (2) IRC (2) IPP (1) IPP (1) Tax treatment 

 

  THE ESPACE ENTREPRISES 
 هیو ته یآورجمع یبرا کپارچهیمکان  کی نیاست. ا نانیکارآفر یبرا یبازرگان اتاق، نقطه تماس Espace Entreprisesمرکز اطالعاتی 

که  سیمجوز تأس یبرا به خصوصامر  نیا طی شود. وکارکسب کی یاندازراه یبرا دیاست که با یمختلف ادار یهاهیعات در مورد رواطال

ت به جمع آوری اسناد برای درخواس. مرکز اطالعات آید، به کار میخواست شوددر ینیو کارآفر های کوچک و متوسطبنگاهاز اداره کل  دیبا

 کند.و بر روند درخواست مجوز نظارت می شود یافزار گردآورتا اسناد نرم کندیکمک ممجوز 
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 ارائه شوند عبارتند از: دیکه با یاسناد

 لینک درخواست) سیتأس مجوز یشده برا لیفرم درخواست تکم  

 .lu/entreprises/en/index.htmlhttp://www.guichet.public )قابل دسترس به فرانسوی و آلمانی( 

 وروی 24 تمبر مالیاتی به مبلغ 

  دییتأ وکارکسبپس از ارائه درخواست مجوز  یطیشرا نیبا چن ت)مطابق توسط متقاضی ازیمورد ن یاحرفه هایصالحیتاثبات وجود 

 (شودیم

 یلوکزامبورگ یهاقبالً در شرکتی تیریپست مدهرگونه  مده در صورت وجود، و یا اگر شخصمربوط به سهامداران عامضا شده  اظهارنامه 

 ( در پایین آمده است:Declaration Sur L’Honneurاظهارنامه )فرم  . لینکداشته

http://www.guichet.public.lu/entreprises/catalogue-formulaires/autorisation-

etablissement/declaration-honneur/declaration-honneur_FR.pdf  (قابل دسترس به فرانسوی) 

 گواهی عدم  کیو تهیه شود در لوکزامبورگ  یاز دفاتر اسناد رسم یکاز ی تواندیکه م ،یعدم ورشکستگ یسوگندنامه به منظور بررس

ساکن لوکزامبورگ  است که یکسان یموارد برا نیا که تاریخ هر دو باید جدید باشد؛،کشور محل اقامت سوء پیشینه از اداره پلیس

 اند.ماه ساکن لوکزامبورگ بوده 5کمتر از  نیستند و یا

 یمتقاض ییاسااز کارت شن یکپ کی 

 سایت زیر در دسترس است:وب قیاز طر یتجار تیفعال با توجه بهخاص  طیمربوط به شرا اتیجزئ 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/autorisation-

etablissement/index.html (قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) 

 (" مراجعه کنید(وکارکسب)مجوز  Business License " 9روند درخواست مجوز به فصل در مورد  شتریب اطالعات ی کسببرا) 

 

 Espace ید از صفحه "توانی" که م(وکارکسب یاندازجعبه ابزار راه) Business Start-up Toolbox از " شودیم هیتوص

Entreprises در آدرس "www.cc.lu (دانلود کنید، استفاده کنید.قابل دسترس به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ) 

 را انجام دهد: ریز فیوظا دی بامعمواًل دیجد نیکارآفریک  س،یاز درخواست مجوز تأس ریغ به

 هاثبت شرکتر دفت در دیبا دهد،ی را تحت نام خودش انجام میصنعت ای یتجار تیفعالکه  یفرد (Companies Registry, 

Registre de Commerce et des Sociétés/ R.C.S.L)  ها به نشانی سایت آنشود. )برای کسب اطالعات بیشتر به وبثبت

www.rcsl.lu است مراجعه کنید.( قابل دسترسهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی که به زبان 

 دفتر ثبت شرکت در دیشرکت با( هاR.C.S.L. ) شود. تسلیمثبت شده و اساسنامه آن نیز 

 برعهده را  تشریفاتبه تمام  یدگیرس تیمسئول ی، دفتر اسناد رسمطی اساسنامه محضری به ثبت میرسند که ییهاشرکت یبرا

 .(Memorial C)دفتر ثبت شرکتها است  چاپ در روزنامه رسمی به عهده .گیردمی

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/catalogue-formulaires/autorisation-etablissement/declaration-honneur/declaration-honneur_FR.pdf
http://www.guichet.public.lu/entreprises/catalogue-formulaires/autorisation-etablissement/declaration-honneur/declaration-honneur_FR.pdf
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/autorisation-etablissement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/autorisation-etablissement/index.html
http://www.cc.lu/
http://www.rcsl.lu/
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 است: ازیمورد نعمومًا  زین ریز یهاثبت

( Domains Department, Administration de l’Enregistrement et des Domaines) هادامنه قسمتثبت نام در  -

 .ارزش افزودهبر  اتیمالبرای 

 (Revenue Service, Administration des Contributions Directes) اداره مالیاتبه  هیاعالن اول -

 (.Social Security Center, Centre Commun de la Sécurité Sociale/ C.C.S.Sی )اجتماع تامینبه مرکز  هیاعالن اول -

 

ثبت و درخواست در لوکزامبورگ، از جمله  هایرونداز  یکلساده طرح  کی (World Bank Groupی )گروه بانک جهان ن،یبر ا عالوه

 .دهدیارائه م ، پرتقالی و اسپانیاییآلمانی های انگلیسی، فرانسه،به زبانرا  هانهیو هز یبندزمان

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/luxembourg/starting-a-business 

ممکن است گسترده و  این مسائلاز  یبرخها توجه شود، مسائل رایج دیگری نیز وجود دارد که باید به آن ،یاساس فیوظا نیا در کنار

 تا اسناد کندیبه شما کمک م نیبه شما بدهد و همچن یترقیاطالعات دق واندتیم Espace Entreprises باشند. مرکز اطالعات دهیچیپ

یی هاتیساوبانواع  نی. همچنکندپشتیبانی می یادارروند در تمام از شما و  دیآماده کنمجوز تاسیس درخواست  و مدارک خود را برای

)قابل دسترس به انگلیسی،  www.entreprises.lu ند )هستدانلود  یبرا یکاربرد یهااطالعات جامع و فرمشامل که وجود دارند 

 (فرانسوی و آلمانی(

 فعالیت مجوز 
-Commodoکنند که معمواًل به عنوان مجوز  افتیرا در یخاصباید مجوز فعالیت  نیها همچناز شرکت یاریبر موارد فوق، بس عالوه

Incommodo مناطق مجاورو حفاظت  یصنعت یمنیا ست،یز طیمربوط به حفاظت از مح یاستانداردها تطابق با به که شودیشناخته م 

 شود.مربوط می

 شوند:موارد زیر می اقدامات عمدتًا مربوط به نیا

 یدیتول یهاشرکت 

 ای خاصتر از اندازهای بزرگبا اندازه یصنعت یهاتیفعال 

 دارند تیرفظ نفر 50از  شیکه ب ییهارستوران 

 رهیها و غهتل 

 

 ,Environmental Service) یطیخدمات مح ، یعنی،مناسب تخصصیبا انجمن  دیاست، شما با دهیچیپ اریموضوع بساز آنجایی که 

Administration de l’Environnement )کار و معدن ) یبازرس ایLabor and Mines Inspectorate, Inspection du 

Travail et des Mines / ITMدیری( تماس بگ. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/luxembourg/starting-a-business
http://www.entreprises.lu/
http://www.entreprises.lu/
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م( )در صورت لزو فعالیتو مجوز  سیمجوز تأس دیبا د،یهست یتجار تیبه انجام هر گونه فعال لیما ، اگر شماندهیآ نیکارآفریک به عنوان 

 .دیکن افتیدررا 

 کارکنان   
 National) استخدام یژانس ملبه آهرگونه پست بالتصدی را  که ، موظف استباشد دیبه استخدام کارکنان جد لیکه ما یشرکت هر

ADEM –Emploi ’Employment Agency, Administration de l ):اطالع دهد www.adem.lu به  و نشریات )خط تلفن

 های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی وجود دارد(زبان

( .Joint Social Security Center, Centre Commun de la Sécurtié Sociale/ C.C.S.S) مشترک یاجتماع نیتأم مرکز

کند. هدف از این مرکز، اطمینان تأمین اجتماعی حق بیمه دریافت می مؤسسات برای تمامو  شودینام مو ثبت انفورماتیکشامل مرکز 

 عیو توز یحسابدار ،آوریجمع ،وصول ن،ییتع تیمسئول ن،یاند. عالوه بر اثبت شده ،اندشده مهیکه ب یکسان یافتن از این مسئله است که

انجمن مشترک بیمه کارکنان  و یپرستار یهامراقبت حق بیمه ،یبازنشستگحق بیمه حقوق  ،حق بیمه تصادف ،یدرمان مهیب حق

(Mutualité des employeurs.برعهده این مرکز است ) 

 کنید(مراجعه  13.  8)برای کسب اطالعات تماس به بخش 

 تمرش مسآموز 
در بازار  یاحرفه یفنتخصصی  آموزش یمرجع برا کی"، شری آموزش()خانه House of training" گذارانیکی از بنیان یبازرگان اتاق

آموزشی تاریخی  مؤسساتبه ترتیب:  – IFBL)( و  LSCگرد هم آوردن پیشنهادات آموزشی با  House of trainingلوکزامبورگ است. 

ها، کارکنان شرکت ازین اب مطابق یهااز آموزش یاگستردهطیف  ها و بانکداران لوکزامبورگ تحت یک نام تجاری،بانکاتاق بازرگانی انجمن 

 www.lsc.luو  uwww.houseoftraining.lهای سایتبه وب شتریطالعات بلطفا برای کسب ا .کندیم ارائهبازار کار را  یو به طور کل

   مراجعه کنید.

http://www.adem.lu/
http://www.houseoftraining.lu/
http://www.lsc.lu/
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 (17، 775، شاخص 2015اوت  1)به تاریخ  های پرداختی تامین اجتماعیبیمهجدول حق

 
 اند:شوند، در جدول زیر خالصه شدهاجتماعی که در حال حاضر در لوکزامبورگ اعمال میهای پرداختی تأمینبیمهحق

SELF-EMPLOYED EMPLOYEES BRANCH OF INSURANCE 

Rate (1) Employee’s 

share 

Employer’s 

share 

Rate  

16% 8% 8% 16% 
Pension insurance 

 بیمه بازنشستگی

6.1% 3.05% 3.05% 6.1% 

Share of National Health 

Insurance Fund 

(Caisse Nationale de Santé) 

اداره تأمین اجتماعیسهمیه   

5.6% 2.8% 2.8% 5.6% 
Of which: Health Care 

های پزشکیکه از آن: مراقبت  

0.5% 0.25% 0.25% 0.5% 
Of which: Cash Benefits 

 که از آن: مزایای مالی

(3)  
Risk Class 

(2) 
 

Share of Company Mutual 

Benefit Insurance 

System (Mutualité) 

متقابل مزایای بیمه سهم کارفرما از سیستم  

1,10%  1,10% 1,10% 
Accident insurance 

 بیمه حوادث

  

0.11% 

0.10% 

45 EUR 

0.11% (4) 

0.10% (5) 

45 EUR (6) 

Health at the workplace 

محیط کار درسالمت   

1.4% (8)  1.4% 1.4% (7) 
Long-term care insurance 

 بیمه مراقبت طوالنی مدت

0.50% (10) 0.50% (9)  0.50% 

Temporary Balancing Budget 

Tax 

 مالیات موقت توازن بودجه

 یاجتماع تأمینو  یحسابدار ،یاتیتعهدات مال 
 یعنی، هستندشفاف  اتینظر مال نقطه از (Sole proprietorships and partnerships) و مشارکت های مالکیت خصوصی یگانهشرکت

٪ 8رخ دارد. با ن یبستگ اتیمال کنندگان(ه )پرداختکنندپرداخت طیبه شرا یاتیمال. بار شودیشرکا اعمال م ای نیبر درآمد بر کارآفر اتیمال

 . رسدی٪ م38 نهایی مالیات و به نرخ ابدییم شیافزا یقابل توجه زانیبه م ،شودیشروع م

ها شرکت اتیمالمشمول  هاآنود. شها مالیات گرفته مییک ماهیت از آن ها از نظر امور مالی غیرشفاف هستند و به عنوان، شرکتحال نیبا ا

 ٪ است.30کمتر از  یها به طور کلآن یکل اتیهستند. بار مال یشهرتجارت  اتیو مال

و  نیان)قو "legislationاز صفحه "آن را  تواندیمشما که  کندیدر لوکزامبورگ منتشر م میمستق اتیدرباره مالرا  یاکتابچه، اتیمال اداره

 زیر دانلود کنید: تیسامقررات( در وب

 www.impotsdirects.public.lu  (قابل دسترس به فرانسوی) 

http://www.impotsdirects.public.lu/
http://www.impotsdirects.public.lu/
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)قابل دسترس به  ic.luwww.aed.publ  تیسادر وب نیبه صورت آنال توانیبر ارزش افزوده را م اتیو مقررات مال نیقوان چارچوب

 فرانسوی( مشاهده نمود.

 (.L.I.R. Art.10) ذکر شده است یاتیمال نیکه در قوان داشتغال، همانطورخو تیفعال یک : درآمد خالص ازهی( پا1)

 است: ریبه شرح زها شرکت سکیر یهاکالس (2)

 %2.50 <   %2.50 - %1.60<    %1.60 - %0.65<    %0.65 - %0نرخ غیبت مالی:  

 %3.04 - %1.94 - %1.32 - %0.51نرخ تخمینی مشارکت: 

 کند و یاثبت نام  (Mutual Benefit Insurance System) متقابل یایمزا مهیب ستمیسبه دلخواه در  تواندیخود اشتغال مفرد  (3)

 نکند.

 ,SNST (Service National de Santé au Travail –خدمات ملی سالمت در محل کار  وابسته به یهاشرکت یفقط برا (4)

National service for Health at the Workplace، شودشده اعمال میبر درآمد کسب( )نرخ.) 

 ,STI (Service de Santé au Travail de l’Industrie – در محل کار، صنعت سالمتوابسته به خدمات  یهاشرکت یفقط برا( 5)

Service for Health at the Workplace, Industry شودشده اعمال میبر درآمد کسب( )نرخ.) 

 ASTF (Association pour la Santé au Travail – مالی بخش کار، محل در سالمت انجمن وابسته به یهاشرکت یفقط برا (6)

du Secteur Financier, Association for Health at the Workplace, Financial Sector( )به  مشخص مبلغ پرداختی

 هر کارمند(. یازا

 یورو( Salaire social minimum( )480.74دستمزد ) از حداقل چهارم کی کسر سهمیهناخالص پس از  حقوقاز  1.4٪( 7)

 ناخالص. حقوقاز  1.4٪( 8)

 یورو( 1922.96دستمزد ) کسر سهمیه حداقل ناخالص پس از حقوقاز  0.5٪( 9)

 یورو( 1442.22دستمزد ) سه چهارم از سهمیه حداقل رناخالص پس از کس حقوقاز  0.5٪( 10)

€  115377.84 ایدر هر ماه €  9614.82: شودیمحدود مدستمزد  حداقلبرابر  5به  یاجتماع حق بیمه تامینکه  دیتوجه داشته باش لطفًا

 در سال.

 .شودیمدت محدود نم یطوالن یدرمان مهیب فقط

 تماس اطالعات 
Chamber of Commerce of the Grand Duchy of Luxembourg 

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39 - 1 

www.cc.lu 

http://www.aed.public.lu/
http://www.aed.public.lu/
http://www.cc.lu/
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Business area Espace Entreprises 

Phone: (+352) 42 39 39 - 330 

E-mail: entreprises@cc.lu 

www.cc.lu 

 

Business Exchange Plateforme 

Bourse d’entreprises 

Phone: (+352) 42 39 39 - 338 

E-mail: bourse@cc.lu 

www.cc.lu 

 

Department of Economics 

Département économique 

Phone: (+352) 42 39 39 - 350 

E-mail: eco@cc.lu 

www.cc.lu 

 

Luxembourg School for Commerce 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39 - 220 

Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: info@lsc.lu 

www.lsc.lu 

 

House of Training 

7, rue Alcide de Gasperi 

BP 13 - L-2010 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 50 16 – 1 

Fax: +352 46 50 19 

E-mail: customer@houseoftraining.lu 

www.houseoftraining.lu 

 

National Employment Agency 

L’Agence pour le développement de l’emploi 

10, rue Bender 

L-1229 Luxembourg 

Phone: (+352) 47 85 300 

www.adem.public.lu 

 

Registration and Domains Department 

Administration de l’Enregistrement et des Domaines 

Bureau des sociétés 

Centre administratif Pierre Werner 

13, rue Erasme, L-1468 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 68 39 40 - 1 

Fax: (+352) 26 68 39 40 - 40 

E-mail: lux.soc@en.etat.lu 

www.aed.public.lu 

 

Tax Office (VAT) 

Bureau d’imposition 

1-3, avenue Guillaume 

mailto:entreprises@cc.lu
http://www.cc.lu/
mailto:bourse@cc.lu
http://www.cc.lu/
mailto:eco@cc.lu
http://www.cc.lu/
mailto:info@lsc.lu
http://www.lsc.lu/
mailto:customer@houseoftraining.lu
http://www.houseoftraining.lu/
http://www.adem.public.lu/
mailto:lux.soc@en.etat.lu
http://www.aed.public.lu/


 

 کار در لوکزامبورگواندازی کسب: راه8فصل 

130 

B.P. 31 

L - 2010 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 90 5 - 1 

Fax: (+352) 44 90 55 56 

E-mail: lux.dom@en.etat.lu 

www.aed.public.lu 

 

Revenue Service - Direct Taxes 

Administration des Contributions Directes 

45, boulevard Roosevelt 

L-2982 Luxembourg 

Phone: (+352) 40 800 - 1 

Fax: (+352) 408 002 022 

E-mail: info@aed.public.lu 

www.impotsdirects.public.lu 

 

Business Initiative 

The interregional Business 

Plans contest 1, 2, 3, GO 

Parcours interrégional 

de Plans d’Affaires 1, 2, 3, GO 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39 - 273 

E-mail: 123go@cc.lu 

www.123go-networking.org 

 

CCSS - Social Security Center 

Centre Commun de la Sécurité Sociale 

125, route d’Esch 

L-2975 Luxembourg 

Phone: (+352) 40 14 11 

Fax: (+352) 40 44 81 

www.ccss.lu 

 

clc-Trade Confederation 

clc - Confédération luxembourgeoise du commerce 

7, rue Alcide de Gasperi 

B.P. 482 

L-2014 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 94 44 

Fax: (+352) 43 94 50 

E-mail: info@clc.lu 

www.clc.lu 

 

FEDIL – Business Federation Luxembourg 

7, rue Alcide de Gasperi 

B.P. 1304 

L-1013 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 53 66 - 1 

Fax: (+352) 43 23 28 

E-mail: fedil@fedil.lu 

www.fedil.lu 

 

mailto:lux.dom@en.etat.lu
http://www.aed.public.lu/
mailto:info@aed.public.lu
http://www.impotsdirects.public.lu/
mailto:123go@cc.lu
http://www.123go-networking.org/
http://www.ccss.lu/
mailto:info@clc.lu
http://www.clc.lu/
mailto:fedil@fedil.lu
http://www.fedil.lu/
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Guichet Unique PME – Business Information Center 

11, Duarrefstrooss 

L-9766 Munshausen 

Phone: (+352) 92 99 36 

Fax: (+352) 92 99 85 

E-mail: info@guichetunique.lu 

www.guichetunique.lu 

 

HORESCA 

(Hotels, Restaurants, Cafés) 

HORESCA - Fédération nationale 

des hôteliers, restaurateurs et cafetiers 

7, rue Alcide de Gasperi 

B.P. 2524, L-1025 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 13 55 - 1 

Fax: (+352) 42 13 55 - 299 

E-mail: mail@horesca.lu 

www.horesca.lu 

 

Luxinnovation 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 62 63 - 1 

Fax: (+352) 43 81 20 

E-mail: info@luxinnovation.lu 

www.luxinnovation.lu 

 

General Directorate for SMEs and Entrepreneurship, the Ministry of Economy 

Direction générale PME et entrepreneuriat, Ministère de l’Économie 

19-21, boulevard Royal 

L-2914 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 47 15 / 24 78 47 17 

24 78 47 18 / 24 78 47 24 

Fax: (+352) 24 78 47 40 

E-mail: info@mcm.public.lu 

www.mcm.public.lu 

 

Ministry of the Economy 

Ministère de l’Economie 

19-21, boulevard Royal 

L - 2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 24 78 

Fax: (+352) 46 04 48 

E-mail: info@eco.public.lu 

www.eco.public.lu 

 

Mutual for Loan Guarantees 

Mutualité de cautionnement 

et d’aide aux commerçants 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39 - 339 

Fax: (+352) 43 83 26 

www.cc.lu/mcac.htm 

mailto:info@guichetunique.lu
http://www.guichetunique.lu/
mailto:mail@horesca.lu
http://www.horesca.lu/
mailto:info@luxinnovation.lu
http://www.luxinnovation.lu/
mailto:info@mcm.public.lu
http://www.mcm.public.lu/
mailto:info@eco.public.lu
http://www.eco.public.lu/
http://www.cc.lu/mcac.htm


 

 کار در لوکزامبورگواندازی کسب: راه8فصل 

132 

 

Companies Registry 

Registre de Commerce et des Sociétés 

Centre administratif Pierre Werner 

Bâtiment F 

13, rue Erasme 

L-2961 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 428 - 1 

Fax: (+352) 26 42 85 55 

www.rcsl.lu 

 

Central Service for Statistics and Economic Studies - STATEC 

Service central de la statistique et des études économiques – STATEC 

Centre Administratif Pierre Werner 

13, rue Erasme 

B.P. 304 

L-2013 Luxembourg 

Phone: (+352) 2478 43 33 

Fax: (+352) 46 42 89 

E-mail: info@statec.etat.lu 

www.statec.lu 

 

National Credit and Investment Corporation (S.N.C.I.) 

Société Nationale de Crédit et d’Investissement (S.N.C.I.) 

7, rue du Saint Esprit 

L-1475 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 19 71 

Fax: (+352) 46 19 79 

E-mail: snci@scni.lu 

www.snci.lu 

 

AMCHAM Luxembourg 

6, rue Antoine de Saint-Exupéry 

L-1432 Luxemburg 

Phone: (+352) 43 17 56 

Fax: (+352) 26 09 47 04 

E-mail: info@amcham.lu 

www.amcham.lu 

 

BUSINESS CENTERS: 
 

REGUS Plc 

26 Boulevard Royal, 

L-2449, Luxembourg 

Phone: (+352) 22 99 99 57 06 

www.regus.com 

 

INCUBATORS / COWORKING SPACES 

 
Technoport Belval (Headquarters) 

9, avenue des Hauts-Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 

Technoport Foetz 

Rue du Commerce 

http://www.rcsl.lu/
mailto:info@statec.etat.lu
http://www.statec.lu/
mailto:snci@scni.lu
http://www.snci.lu/
mailto:info@amcham.lu
http://www.amcham.lu/
http://www.regus.com/
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L-3895 Foetz 

E-mail: info@technoport.lu 

Phone: (+352) 54 55 80 - 1 

www.technoport.lu 

 

1535°C 

Creativity hub Differdange 

115a, rue Emile Mark 

L-4620 Differdange 

E-mail: 1535@differdange.lu 

Phone: (+352) 58 77 1 - 15 35 

 

lux future lab 

59, Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

E-mail: info@luxfuturelab.lu 

Phone: (+352) 42 42 38 77 

www.luxfuturelab.lu 

 

PwC Accelerator 

2, rue Gerhard Mercator 

L-2182 Luxembourg 

E-mail: cyrille.foillard@lu.pwc.com 

PwC’s Accelerator Managing Director 

Phone: (+352) 49 48 48 57 87 

www.pwcaccelerator.com 

 

ekodaul a.s.b.l 

6, Jos Seylerstrooss 

L-8522 Beckerich 

E-mail: info@ekodaul.lu 

Phone: (+352) 26 62 07 93 

www.ekodaul.lu 

 

Wishbox 

59, rue du X Octobre 

L-7243 Bereldange 

Phone: (+352) 27 84 91 75 

E-mail: alain@wishbox.lu or 

yves@wishbox.lu 

www.wishbox.lu 

 

Nyuko 

121, rue de Hollerich 

L-1741 Luxembourg 

Phone: (+352) 28 84 08 - 1 

E-mail: info@nyuko.lu 

www.nyuko.lu 

  

mailto:info@technoport.lu
http://www.technoport.lu/
mailto:1535@differdange.lu
mailto:info@luxfuturelab.lu
http://www.luxfuturelab.lu/
mailto:cyrille.foillard@lu.pwc.com
http://www.pwcaccelerator.com/
mailto:info@ekodaul.lu
http://www.ekodaul.lu/
mailto:yves@wishbox.lu
http://www.wishbox.lu/
mailto:info@nyuko.lu
http://www.nyuko.lu/
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 وکار دارندبه اخذ مجوز کسب ازیکه ن یافراد 
گران و گران، صنعتمعامله ،هنرورانبه حرفه  که دسترسی، گوییم()قانون(" می Law)از این پس به آن " 2011سپتامبر  2قانون  طبق

 ای یتجار یهاتیلفعا ایو  یخاص یهاحرفه خواهندیکه م یو حقوق یقیاشخاص حق تمام کندهای لیبرال دیگر را تنظیم میحرفه یبرخ

 ( هستند.autorisation d’établissement) وکارکسبرا انجام بدهند، ملزم به دریافت مجوز  یخاص یصنعت

ول ها مشمبرای تعیین اینکه آیا فعالیت نی. بنابراشودهستند را شامل می وکارکسبمجوز  نیازمند که ییهاتیاز فعال یفهرست ،قانون نیا

 ند.شو یمورد به مورد بررسها به صورت هستند یا نه، باید آن وکارکسبباشند و نیازمند دریافت مجوز این قانون می

هایی هستند که اقدامات تجاری های تجاری، فعالیتفعالیت نیاز دارند. وکارکسبکه به مجوز  هستندموارد  نیتریعموم یتجار یهاتیفعال

(actes de commerceر )دهند.ا همانطور که در قانون بازرگانی لوکزامبورگ تعیین شده است، در / از لوکزامبورگ انجام می 

 هستند: وکارکسبهای لیبرال ذکر شده در زیر، نیازمند اخذ مجوز همچنین اعضای حرفهو  یو صنعت یدست عیصنا یهاتیفعالهمچنین 

 معماران 

  ساخت مناظر طبیعیمعماران 

 یطراحان داخل 

 انبرداران / مهندسشهنق 

 دهندگان/ توسعه یشهر زانیربرنامه 

 مستقل نیمهندس 

  (حسابداران مجاز) خبرهحسابداران 

 حسابداران مستقل 

 ی مستمراسازمان آموزش حرفه رانیمد 

 امالک دهندگانتوسعه امالک، رانیعوامل امالک و مستغالت، مد 

 مشاوران 

 یمشاوران اقتصاد 

 یمشاوران در اموال صنعت 

 هادانندسهه 
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خاص  یبه مجوز ازیو ن شوندیاداره م یتوسط مقررات خاصکه  یو بهداشت یپزشک ،یخدمات حقوق ،یحسابرس هیشامل ته لیبرال یهاحرفه

 را دارند.خود  یهامقررات خاص مربوط به بخش زین مهیو ب یمال یهاکسب کار بخش یهاتیتمام فعال ن،یدارند. عالوه بر ا

)به  های دیگری باشندثبت نام / اخد مجوزممکن است مستلزم ، وکارکسبوجود دارند که بدون در نظر گرفتن مجوز  یرگید یهاتیفعال

و بهداشت در  یمنیکننده امور اخطرناک، هماهنگ یحمل و نقل کاالها یمنیا نیمشاور ،یبازرسوظایف و  یعنوان مثال مطالعات فن

، مؤسسات شفاهی ماهر مترجمان و مترجمان ،ی و دریایی و هواییاو نقل جاده حملارت، و نظ یتیخدمات امن ،یساختمان یهاتیسا

 (.رهیهتل و غ یاپراتورها ایو  یاردوگاه یهامکان ،یآموزش-یاجتماع یهاحرفه ،یخصوص یقاتیتحق

های لیبرال یا تجاری خود و حرفهدر راستای  به طور موقت ایو  بعضی اوقاتکه  سیسوئ ونیکنفدراس ایاروپا  یمنطقه اقتصاد شهروندان

که باید  یمعماران ی)به استثنانیستند  وکارکسبملزم به دریافت مجوز  ندیآیارائه خدمات به لوکزامبورگ م ایسفارشات  یآورجمع یبرا

به صورت گهگاهی دمات ارائه خ یبرا یآزاد نیای مشمول و صنعت یدست عیصنا یهاتیفعال ثبت نام کنند(. یموقت دهندگانارائه ستیلدر 

ای خود فهسازد که ابتدا، از طریق ارائه اعالمیه قبلی، دارا بودن بیمه حرا، فرد را ملزم میهتیفعال قوانین حاکم بر این ؛دنشوینم یموقت و

 را به اطالع مقامات مربوطه برساند. 

 یآورجمع یبرا یو موقت یگهگاهو به صورت  ستندینمشخص  تیمل یکه دارا یافراد ای فاقد ملیتافراد  گر،ید یکشورها شهروندان

 کنند. افتیدر وکارکسبمجوز  دیبا ند،یآیقانون به لوکزامبورگ متحت پوشش ارائه خدمات  ایسفارشات و 

 وکارکسبمجوز  افتیدر یالزامات برا 
داشتن ( 1عمدتًا شامل ) هاماهیت دارد. دیاست تأک وکارکسبکه به دنبال مجوز  یشرکت ماهیت مشخص شدنبرضرورت  ژهیقانون به و نیا

 یمتقاض( 3) است. وکارکسبمجوز  یکه دارا یتوسط شخص پایدارمؤثر و  تیری( نشان دادن مد2زامبورگ و )کدر لو ثابت وکارکسبیک 

 نشان دهد. گرفته شدهدر نظر  یهاتیانجام فعال یی و شایستگی خود را برای( توانا4)ای کافی داشته باشد و های حرفهصالحیت دیبا

 

 . استقرار1

در باید . شرکت ستین یکاف وکارکسبکسب مجوز  یبرااستقرار، تحت شرایط قانونی محل قرارگیری شرکت به معنی اخص، توجه به  با

، مطابق باشد کاروکسبو اندازه  عتیباشد، با طب داشته( رهیتلفن و غ وتر،یکامپ ز،یم ،یصندلهمراه با  ) های اختصاصیمحیط لوکزامبورگ

 اجاره نامه یقرارداد واقع ککه ی –های سکونت داشته باشد ی به غیر از یکی از محلگری، آدرس دبیشتر نانیاطم یو در صورت امکان، برا

ت ا اثبار استقرارعناصر است که  گرید انیعنصر در م کیبلکه به عنوان  ،دهنده استقرار نیستنشانخود  ینامه به خود. اجارهداشته باشد

 .کندیم

 

 داریمؤثر و پا تیریمد. 2

در محل شرکت  دیبا وکارکسبمجوز  یشخص داراشرکت،  وکارکسببه منظور تضمین عملکرد موثر و پایدار شرکت،  تیریتوجه به مد با

به طور  دیبا وکارکسبمجوز  ها، شخص دارایهای الزامات اقامتی هستند که با توجه با آناین الزامات قانونی، زمینهحضور داشته باشد. 

ی، خاص طیتحت شراممکن است  با این حال،. ساکن باشد (اطراف یاز کشورها همسایه )لوکزامبورگ و مناطقی بزرگتر معمول در منطقه
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طور مؤثر  شرکت به نیکه ا باشندیم ینیتضم ازمندیرا بدهد. در هر صورت، مقامات ن گریمنطقه د کیاجازه اقامت در  این الزام اقامتی،

 .شودیاداره م وکارکسبتوسط صاحب مجوز 

مالک،  دیبا یکه متقاض کندیم حیارتباط مؤثر با شرکت داشته باشد. قانون تصر کیالزم است که ، شرکت را دارد وکارکسبکه مجوز  یفرد

 داده حیر شرکت همانطور که در باال توضمؤث تیریمد اریمع در عمل، با فرض اینکهوجود،  نیکارمند شرکت باشد. با ا ای کیسهامدار، شر

سهم نداشتن متقاصی، یک وکالتنامه برای ایجاد ارتباطی موثر با شرکت کافی  ای یقرارداد کار وجود در صورت عدم یحتعملی شود،  شد

 است.

 

 ایهای حرفه. صالحیت3

شرکت داشته  تیریاز مد یقیدرک عم دی، باوکارکسبز مجو افتی( درمتقاضیان)یکه متقاض کندیم حیالزم، قانون تصر طیتوجه به شرا با

، تاس را گذرانده ییابتدا یدوره آموزش کی( ثابت کند که او 1( بتواند )متقاضیان)ی که متقاض شونداحراز می یصورتدر  طیشرا نیباشد. ا

( 4) ای، های مرتبط را داردان دهد او صالحیتی ارائه بدهد که نش( مدرک3، )است را گذرانده متمرکز یآموزش دوره کی( ثابت کند که او 2)

 انجام داده است. یمؤثر و قانون یتیریمد یهاتیفعال ،سال گذشته 3در  نشان بدهد او ارائه دهد که یشواهد

 

 . شایستگی4

استا، ر نیدارند و در ا یفکا شایستگیمرتبط،  یاقتصاد یهاتیانجام فعال یثابت کنند که برا دیبا انی، متقاضشایستگی یارهایتوجه به مع با

 یقابل توجه ریکه تأث یافراد فردی که صاحب بخش بزرگتر سهام شرکت است و عالوه بر متقاضیان، همچنینارائه دهند.  یقابل قبول یگواه

م مدرک عد کیائه با ار توانیفرد را م کی یستگی. شاهای شایستگی را داشته باشندنیز باید این صالحیت دارنداداره شرکت  ای تیریبر مد

 کی ای شخص حقوقی کی یثابت کرد. اگر متقاض ،شده باشد دییتأ یتوسط دفتر اسناد رسم که ِاعسارنامه عدم یک شهادت سابقه کیفری

او مجوز  یکه برا یشخص - وکارکسب وزدارنده مج یدر باال را برآورده کنند. امضاذکر شده  ازیمورد ن طیشرا دیبا رانیشعبه باشد، مد

اساسنامه شرکت و تصمیمات  الزم است. تحت هر شرایطی را برآورده کند، یستگیو شا یاحرفه طیشرا دیصادر شده است و با وکارسبک

 الزامی باشند. یندگیقدرت نما شامل چنین دیشرکت با یقانون ندگانینما

هایی که در ی آن بتوانند شرکت را به فعالیتسیله، حق داشتن قدرت امضای مستقلی را که به وندارند وکارکسبکه مجوز  حقیقی افراد 

 گیرند متعهد کنند، ندارند.رار میحوزه قانون ق

 خاص یهاتیفعال یبرا ازیمورد ن یاضاف طیشرا 
ت ماباشند و با الزا یدائم مؤسسه کی یدارا دیبا ،کنندیمجابجا مسافران را  ایتن  3.5از  شیب یکه کاالها یاحمل و نقل جاده یهاشرکت

کاال است، مطابقت  یامسافران و حمل و نقل جاده یاحمل و نقل جاده هایتاسیس شرکتمربوط به که  2002 ژوئیه 30 ژهیقانون و 1ماده 

  کنند.

 ی باید شرایط خاص زیر را برآورده کند:دائم مؤسسه

 متصل باشند یاتیمرکز عمل کیبه  دیبا یالمللنیو ب یحمل و نقل مل هینقل لیوسا 
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 را از شرکت مادر  ایجداگانه یحقوق تیشخص که ندهینما کیتوسط  ایشرکت مستقل  کیتوسط  دیبا کاال حمل و نقل یهاتیالفع

 به صورت دائمی در لوکزامبورگ مستقر باشد. دیانجام شود و بادارد 

  ردیدر آنجا صورت گ دیها باو پرداختبدست آمده باید ناشی از عملیاتی باشد که توسط این شرکت انجام شده است سود 

 به  ایبه طور کامل  دیشرکت با نیا یهاتیلوکزامبورگ است و فعال ملیقلمرو  در دسترس شرکت درکه  یدائم یهارساختیوجود ز

 ها اجرا شود.ساخت ریز توسط این یطور جزئ

 

 باشد. زاتیه تجهساد یسازرهیذخ ای امدادی ای یسازآمادهوظایف از  شیب دیبا یشرکت در قلمرو مل تیفعال

 هند.ارائه د یبانک اوراق بهادار ای یبانک هاینامهضمانت دیبا یمسافرت یها( و آژانسنیمسافر ای)حمل کاالها  یاحمل و نقل جاده یهاشرکت

 وکارکسبمجوز  یهایژگیو 
 است. یشخص موکدًا مجوز

 دیشرکت داده شده، با کیها مجوز که بر اساس آن یقیافراد حق ای اندکرده افتیدر وکارکسبکه مجوز  یقیبدان معناست که افراد حق نیا

 شود.توسط حکم کیفری محکوم میممنوع است و  نیافراد جانش ای: استفاده از افراد واسطه را انجام دهندروزانه  تیریشخصًا مد

 250،000تا  250 نیب یامهیجر ایو حبس سال  3 روز تا 8از قبلی، مجازاتی  وکارکسبی مشمول قانون بدون دریافت مجوز هاتیفعال انجام

 کنند. لیشده را تعط سیخاص شرکت تأس طیتحت شرا توانندیکه مقامات م کندیم حیتصر نیهمچن قانون خواهد داشت. وروی

ر که ز دارد را )همانطونیا وکارکسبهای مستقلی که به مجوز داند، افرادی که فعالیتقانون کار، کار مخفیانه را ممنوع می L.571-1ماده 

 آورد.در باال گفته شده( بدون مجوز انجام دهند، کارگران غیرقانونی به حساب می

 .شودیدر نظر گرفته م یرقانونیکارگر غ کیاو مجوز الزم را ندارد به عنوان  یکارگر بداند که کارفرما همچنین اگر یک

ی اجباری هستند، خاص یهاتیفعال یاجرا یرا که براتکمیلی  و جوازهای امجوزه ملزم است که وکارکسبمجوز  صاحبدر صورت لزوم، 

  دریافت کند.

ها، قولنقل ،ینترنتیا یهاتیوب سا ها،لیمیها، اتمام نامه یبر روباید  وکارکسبکه شماره ثبت مجوز  دیگویقانون م 34ماده  ن،یبر ا عالوه

 ساخت و ساز حک شود. یهاتیسا یاجبار هاینلو پ هاسردر مغازهفاکتورها، 

 .باشد دیمف هایاحرفه یبرا تواندیمبه مشتریان تعهدات و الزامات یادآوری این 

 مدت اعتبار 
( اگر به مدت 1) شود:در صورت بروز موارد زیر، مجوز منقضی می .شودیمدت نامحدود اعطا م یبرا وکارکسب مجوزبه جز در موارد خاص، 

که قوه  ی( درصورت3رها شده باشد، ) یمدت مشابه یبرا تیاگر فعال نی( همچن2) رد،یمورد استفاده قرار نگ آن یسال از زمان اعطا 2
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 یهانهیمقامات بر اساس زم(. همچنین ممکن است ( قانون6) 28 ماده) ورشکست شود وکارکسبدارنده مجوز  ایآن را منحل  هییقضا

 کنند. ی، مجوز را باطلقانون

 ، باید مجوز جدید اخذ کنند:وکارکسببان مجوز در موارد زیر، صاح

 یتجار یهاتیگسترش فعال ای رییتغ 

 شرکت تیریمد رییتغ 

 

باید طی یک ماه آینده، ندارد، اما  دیجد وکارکسبمجوز اخذ به  یازیمکان ن رییو تغ وکارکسبنام  ایشکل و  ریی، تغشعبه کی جادیا

 مطلع شود. راتییتغ نیوزارتخانه از ا

 درخواست مجوز یبرا ازیمورد ن اسناد 
و های کوچک و متوسط بنگاهاداره کل  به (یآلمان ای یزامبورگکلو ،ی)به زبان فرانسوی به صورت کتب دیبا وکارکسبمجوز  درخواست

 General Directorate for SMEs and Entrepreneurship, Direction générale PME et)ی در وزارت اقتصاد نیکارآفر

entrepreneuriat ) بر حسب مورد، کند وها رسیدگی میبه درخواست موجود در پروندهارسال شود. این اداره بر اساس اسناد و اطالعات 

 .کندیرا صادر م وکارکسبمجوز 

 فرینی در دسترسهای کوچک و متوسط و کارآسایت اداره کل بنگاهها از طریق وبهای زیر ارائه شود. این فرمبرای درخواست، باید فرم. 1

 باشد:می

  ،یهاتیبا توجه به فعال یمتقاض ایهای حرفهصالحیتشرکت باشد.  یهاتیاز فعال قیدق اریبس حیتوض کیشامل که باید فرم درخواست 

خواست . فرم دردهدیرا پوشش م این فرمذکر شده در  یهاتیتنها فعال وکارکسب. مجوز ردیگیقرار م یابیشده شرکت مورد ارز فیتوص

 :دیافت کنیآدرس در نیا قیاز طر دیتوانیرا م

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/demande-

autorisation-etablissement/demande-autorisation-etablissement_FR.pdf 

  متقاضشایسته  تیشخصاظهارنامه(یdeclaration of honorable character) .دیتوانیرا م یمتقاضشایسته  تیشخص اظهارنامه 

 :دیدانلود کن زیر آدرس قیاز طر

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/declaration-

honneur/declaration-honneur_FR.pdf 

شود، مدارک زیر مورد صادر میها مجوز آن یکه برا ییهاتیانجام فعالای متقاضی و شایستگی او برای های حرفهصالحیتاثبات  ی. برا2

 نیاز هستند:

 یهاحرفه ی. برابه را نشان دهدهای مشاکه دارا بودن صالحیت یاسناد ای های آموزشییا مدرک نشان دهنده پایان دوره دیپلم یکپ 

ای متقاضی در مقایسه با دیپلم مورد نیاز در لوکزامبورگ های حرفهممکن است که نیاز باشد معادل بودن صالحیت، هنرورانو لیبرال 

 Department of theدر بخش تشخیص دیپلم ) دیبا ایهای حرفهصالحیتمعادل بودن  یبررس یتقاضاسنجیده شود. 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/demande-autorisation-etablissement/demande-autorisation-etablissement_FR.pdf
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/demande-autorisation-etablissement/demande-autorisation-etablissement_FR.pdf
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/declaration-honneur/declaration-honneur_FR.pdf
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/declaration-honneur/declaration-honneur_FR.pdf
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Recognition of Diplomas, Service de la reconnaissance des diplômes )و پژوهش یعال التیوزارت تحص 

(Ministry of Higher Education and Research .ثبت شود )در ثبت مدارک  را پلمیاز د یبرگ کپ کی دیبا یمتقاض

(registre des titres)  یاحرفه یآموزش یهااثبات کند که دوره دیو با دیاثبت نم شودیم ینگهدار وزارت تحصیالت عالیکه در 

ارائه  یگواه ای یاصادر شده توسط سرپرست انجمن حرفه یگواه ایمربوطه  یاثبت نام انجمن حرفه یگواه را گذرانده است. ازیمورد ن

 نظر گرفته شود.در  یاحرفه هایصالحیتبه عنوان مدارک معادل اثبات  تواندیم یاشده توسط سرپرست آموزش حرفه

 یگذرنامه متقاض ای ییاز کارت شناسا یکپ 

 رزومه به روز 

 حسن اعتبار و شهرت یگواه ای نهیشیرا اثبات کند، مثاًل عدم سوءپ یمتقاض تیکه شخص یاسناد 

 کیگند در سوکه باید توسط ( بر حسب مورد شرکت، ِاعسارنه عدم خود و  ِاعسارعدم )با توجه به  یمتقاض ِاعسارنامه عدم شهادت 

 محل اقامت شخص تنظیم شده باشد.کشور  ایدر لوکزامبورگ و  یدفتر اسناد رسم

 

 است: ازیمورد ن ریز یشرکت انجام شود، اسناد اضاف کیتوسط  هاتیفعال اگر

 دفتر ثبت شرکت و بازرگانی لوکزامبورگ ثبت شده است مواد انجمن شرکت که دراز  یکپ کی 

 دهدکه متقاضی را منصوب کرده و به وی قدرت ملزم کردن شرکت را می / سهامداران رانیمدتصمیمات  ثبت شده از کپی کی 

 ها و بازرگانی )در صورت وجود(ای جدید و به روز شده از دفتر ثبت شرکتگزیده 

 

 تی( وضع2) شود،یجام مکه در لوکزامبورگ ان ییهاتی( نوع فعال1) ، به موارد زیر بستگی دارد:در پرونده مورد نیازاسناد در حقیقت، 

مثال  یرا بخواهد )برا یشتریاسناد ب ایاطالعات خانه که وزارتممکن است  ط،یبه شرا بستهوجود. در صورت  ( خود شرکت3و ) یمتقاض

 (. رهیقباًل در قلمرو لوکزامبورگ انجام شده باشد و غ تیکه فعال یدر صورت مؤسسات تأمین اجتماعیبه  یوابستگ یگواه

اقامت هم  مجوزبه  ازین وکارکسبممکن است عالوه بر مجوز  ستند،ین سیسوئ ونیکنفدراس ایاروپا  یمنطقه اقتصاد دکه شهرون ینایمتقاض

 در اداره مهاجرت وزارت امور خارجه ثبت شود. دیداشته باشند. درخواست مجوز اقامت با

توان آن را از میباشد که  وروی 24( به مبلغ Droit de chancellerieتمبر مالیاتی ) کی یدارا دی. فرم درخواست با3

Administration de l’Enregistrement, Bureau des actes civils یک تواند به جای تمبرتهیه کرد. متقاضی همچنین می ،

 IBAN LU 47 1111 0087 9262 0000به شماره  CCP Luxembourgاز تراکنش بانکی به همان مقدار به حساب بانکی  کپی

 " که نام خود متقاضی در آن ذکر شده است را ارائه دهد.Autorisation de commerceو با مرجع "

خانه تکمیل از زمانی که پرونده از نظر وزارت بًایروند تقاضا تقر رند،یگبقرار  خانهوزارت اریاختدر که تمام اسناد درخواست شده  یهنگام

 ایبدهد که اسناد ناقص است،  صیتشخبا توجه به شرایط خاصی  خانهوزارت اگردر هر حال، . کشدیهفته طول م 4تا  2 نیب شده باشد،

 طول بکشد. یشتریمدت زمان ب فرآینداین ممکن است  ،را بخواهد یشتریاسناد ب
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ا زایش دهد( تنیجه رکه طبق قانون این مدت زمان را اف ردیبگ میتصم خانهوزارتاگر  ماه،4 ای)ماه  3خانه ظرف مدت وزارت که یصورت در

 شود.خانه به معنی مجوز ضمنی تلقی میاعالم نکند، اعالم نکردن تصمیم وزارت

 در لوکزامبورگ" مراجعه کنید( وکارکسباندازی یک "راه 8)برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه، به فصل 

 اطالعات تماس 
AMCHAM Luxembourg 

6, rue Antoine Saint-Exupéry 

L-1432 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 17 56 

Fax: (+352) 26 09 47 04 

E-mail: info@amcham.lu 

www.amcham.lu 

 

Department for the Recognition of Diplomas (بخش تشخیص دیپلم) 

Service de la reconnaissance des diplômes 

Ministry of Education, Childhood and Youth (وزارت آموزش و پرورش، کودکان و جوانان) 

18-20, Montée de la Pétrusse 

L-2327 Luxembourg 

Luxembourg 

Phone: (+352) 247-85910 

Fax: (+352) 247-85933 

E-mail: reconnaissance@men.lu 

www.men.public.lu 

 

Department for Accreditation of Prior and Experiential Learning ( های پیشین و بخش اعتباربخشی آموزش

 (تجربی

Ministry of Education, Childhood and Youth ( دکان و جوانانوزارت آموزش و پرورش، کو ) 

18-20, Montée de la Pétrusse 

L-2327 Luxembourg 

Luxembourg 

Phone: (+352) 247-85912 

E-mail: vae@men.lu 

www.men.public.lu 

 

General Directorate for SMEs and Entrepreneurship, Ministry of Economy ( های کوچک اداره کل بنگاه

 (و متوسط و کارآفرینی

Direction générale PME et entrepreneuriat , Ministère de l’Économie 

19-21, boulevard Royal 

mailto:info@amcham.lu
http://www.amcham.lu/
mailto:reconnaissance@men.lu
http://www.men.public.lu/
mailto:vae@men.lu
http://www.men.public.lu/
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L-2914 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 47 15 / 24 78 47 17 / 

24 78 47 18 / 24 78 47 24 

Fax: (+352) 24 78 47 40 

E-mail: info@mcm.public.lu 

www.mcm.public.lu 

 

Luxembourg Chamber of Commerce (اتاق بازرگانی لوکزامبورگ) 

Espace Entreprises 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg-Kirchberg 

Phone: (+352) 42 39 39 330 

Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: info@espace-entreprises.lu 

www.espace-entreprises.lu/ 

 

Luxinnovation 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-1615 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 62 63 1 

Fax: (+352) 43 81 20 

E-mail: info@luxinnovation.lu 

www.luxinnovation.lu 

  

mailto:info@mcm.public.lu
http://www.mcm.public.lu/
mailto:info@espace-entreprises.lu
http://www.espace-entreprises.lu/
mailto:info@luxinnovation.lu
http://www.luxinnovation.lu/
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 لوکزامبورگ در یو نوآور قیتحق اندازچشم 
 یو نوآور قیتحق یبرا ایمکان جذاب و پو کی است، ییاروپا تختیپا کو ی یالمللنیب یمال یک قطببه عنوان عالوه بر اینکه  لوکزامبورگ

را در ( خود R&D) و توسعه قیاند تا مراکز تحقگرفته میتصم یالمللنیب یصنعت یهااز گروه یتعداد قت،ی. در حقشودمحسوب می

، Goodyearد متحده مانن االتیا مشهور نوآورانه یهاشرکت به دلیل حضور لوکزامبورگ، حال حاضر رمستقر کنند. د لوکزامبورگ

DuPont de Nemours ،DELPHI Automotive Systems ،Guardian ،Microsoft  وAmazon کند.به خود افتخار می 

و توسعه و  قیاز گسترش تحق تیحما یدولت لوکزامبورگ است. براهای تیاولو جزو یو توسعه و نوآور قیتحق یهااستیمداوم س یاجرا

لوکزامبورگ،  یریپذرقابت شیمنظور افزابه  .ای صورت گرفته استعمده یهایگذارهیسرمای، و خصوص یعموم یهادر بخش ینوآور

 یقاتیسازمان تحق نیچند سیشامل تأس اقدامات نی. انداشده تیو تقو تیتثب، جادیا یو توسعه و نوآور قیتحق یهاتیو ظرف هارساختیز

و توسعه در بخش  قیتحق یبراهای کمکی راهکاراز  یمجموعه رقابت کی جادیو ا 2003دانشگاه لوکزامبورگ در سال  سیتأس ،یعموم

و  یالمللنیو ب یلوکزامبورگ در سطح مل یو توسعه و نوآور قیتحق پدیداری شیاعث افزاب شبخ نیدر ا هاتیفعال شیاست. افزا یخصوص

 .ه استشد یعلم یدر منابع انسان یاقابل مالحظه شیباعث افزاهمچنین 

و و توسعه  قیتحق یمل استیدر س یدیکل یعامل ،یو خصوص یعموم یهابخش انیدر م یو نوآور قاتیتحق های مربوط بهیهمکار تیتقو

 یهاشرکت نیب یهمکار تیتقو یبرا( Luxembourg Cluster Initiativeها" در لوکزامبورگ )ابتکارعمل "دسته است. ینوآور

 کیساختن  یدولت لوکزامبورگ برا میشده است. تصم جادیا یقاتیتحق ای یورامختلف فن یهانهیدر زم یقاتیو مؤسسات تحق یلوکزامبورگ

لوکزامبورگ نیز ابتکاری در جنوب  Belval ی درمیقد یدر محل صنعت (City of Sciences and Innovationی )شهر علم و نوآور

 لیتبد ای ازنمونهپروژه  نی. امحل صورت گرفت کیمختلف در  تحقیقاتیمؤسسات  گردهم آوردنو  یهمکار تیتقو جدید بود که به منظور

 University) ، از جمله دانشگاه لوکزامبورگی تحقیقاتاصلفعاالن است. کار و فرهنگ  ،یزندگ یبرا ییسابق به فضا یصنعت یهامحل

of Luxembourg) ،لوکزامبورگ یوراعلم و فن مؤسسه (Luxembourg Institute of Science and Technology, LIST ،)

Luxinnovation یو صندوق مل ( تحقیقاتNational Research Fund, FNR )جا حضور دارنددر آن. 

 هادر شرکت یو توسعه و نوآور قیتحق هاین مالی پروژهتأمی 
که توسط حکومت لوکزامبورگ  یو اقدامات یتیحما یهااز طرح توانندیم ی بخش خصوصیو توسعه و نوآور قیتحق هایپروژه ترویج کنندگان

 .مند شوندبهره شود،یاجرا م

مدیریت  را ی، اقدامات متعدددهندی انجام میو توسعه و نوآور قیتحق یهاتیکه فعال ییهااز شرکتمالی  در جهت حمایت اقتصاد وزارت

( Small and Medium-sized Enterprises, SMEs) کوچک و متوسط هایبنگاه یازهایرفع ن یبرا ژهیبه و تیحما نیاکند. می

 .سازگار است

 .دهدیارائه م های مالی، حمایتهستند یو انرژ یطیمح ستیمؤثر ز یهااستیس یکه در حال اجرا ییهاشرکتبه  نیهمچن لوکزامبورگ
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  LUXINNOVATION - قیو تحق ینوآور یآژانس مل 
Luxinnovation کشور از  یاقتصاد پذیریرقابت کیتحر یمرکز بررو نیدر لوکزامبورگ است. تمرکز ا قیو تحق ینوآور یآژانس مل

مقامات مسئول در  نیهمچن های تحقیقاتی وها، سازماناز نزدیک با بنگاهآژانس این است.  یو طراح تیخالق ،ینوآور ق،یتحق قیطر

از  یاگسترده فیط Luxinnovationقرار دارد.  یمل یو نوآور قیو در مرکز تحق کندکار می قیتحقو  یمربوط به نوآور یهااستیس

 کند.پیشنهاد می یعموم یقاتیتحق یهاو سازمانآورانه های نوپای نوشرکت، هایی در هر اندازهوکارکسب بهرا  یو سفارش کپارچهیخدمات 

 :است ریبه شرح ز Luxinnovation تیمأمور

 نوآورانه در لوکزامبورگ یهاشرکت جادیو ا یانتقال تکنولوژ ،ینوآور ق،یتحق جیترو 

 یقاتیتحق یهاو سازمان هابنگاهها، از سازندگان شرکت یبانیو پشت یرساناطالع 

 یازهاین ییخود، از شناسا یهانوآورانه در هر مرحله از پروژه یهاپروژه ترویج کنندگاه و یقاتیتحق یهاسازمان ،اهپشتیبانی شرکت 

 خدمت ایمحصول  کی یاندازو راه یمنابع مال افتنیها تا کمک کردن در آن

 یتوسعه و نوآور ق،یتحق نهیکمک و مشاوره به دولت در زم  

 یو طراح تیخالق ،یتوسعه، نوآور ق،یحقدر مورد ت یعموم یارتقاء آگاه 

 

Luxinnovation ،یهامختلف و شبکه هایکند و دستهمدیریت میشد  یاندازراه 2002را که در سال  ها در لوکزامبورگابتکارعمل دسته 

قطعات  یروترتیب بر  به هاتمرکز آن کهاست  دستهشامل شش  ابتکاراین . کندتأسیس شده در لوکزامبورگ را گرد هم جمع می ینوآور

 Information and) اطالعات و ارتباطات یورافن ،(BioHealth(، سالمت زیستی )Automotive componentsخودرو )

Communications Technology, ICT)و مواد دیتول های، فناوری (Materials and Production Technologies) فضا  و

(Space )گذاری تجاری، نام نمونه یهاپروژه ،یسازیالمللنی، بوکارکسبشده است: توسعه  لیتشک یاصل هیااز پنج پ ابتکار استیاست. س، 

 تیبه انجام فعال مندقهعال است که یخارج یهاشرکتارائه اطالعات و مشاوره به  (Clustersها )دسته یدیکل تیو ارتقاء. مسئول اکتشاف

مناسب و  هایها و مکانمحیطدر دسترس،  یتیاقدامات حما اطالعات و مشاوره در مورد ارائه به عنوان مثال) هستند لوکزامبورگدر 

را  وطهمرب یهابرجسته در بخش گرانیبه باز میمستق یدسترس تواندیگسترده خود م یهاشبکه قیاز طر هادسته .(مربوطه هایشریک

 .فراهم کند

Luxinnovation ی برنامه برا یملنقطه تماس آژانس،  این است. یو توسعه و نوآور قیتحق نهیدر زم ییمرجع اروپا یهااز شبکه یبخش

 ییضاآغاز به کار کرد، آژانس ف 2014در سال که اروپا  هیاتحاد ییوروی اردیلیم 80 یو نوآور قیرنامه تحق(، بHorizon 2020) 2020افق 

 است. EUREKA یدولت نیو ابتکار ب( European Space Agency, ESAپا )ارو

  EURAXESS 
EURAXESS  که در حال جابجایی از / به لوکزامبورگ هستند،  یمحققانلوکزامبورگ به منظور توسعه حرفه تحقیقاتی محققان، به

 دهد.مشاوره و راهنمایی رایگان ارائه می
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، در لوکزامبورگ ی روزمرهزندگ ئلمسامربوط به  یو اطالعات عمل یواردان در تمام مراحل ادارکمک به تازه یمرکز برا نیطور خاص، ا به

 دهد:های ضروری را ارائه میمشاوره ها، به آنریمانند موارد ز

  منابع مالی در پورتال کار مشاغلEURAXESS دهد وکه به شما امکان ارسال آنالین رزومه را می گانیرا سیسرو کی؛ از جمله 

 هایموقعیت)از جمله  دهدینشان م به لوکزامبورگ و اروپا را یو عموم یخصوص یقاتیتحق اتدر مؤسسموجود  یشغل یهافرصت

 دکترا(

 زایو 

 مسکن 

 تأمین اجتماعیو  اتیمال 

 در لوکزامبورگ، یامور خانواده و زندگ 

 

EURAXESS Luxembourg  بخشی ازEURAXESS کشور  40مرکز خدمات در  260از  شیبا ب ییشبکه اروپا کی است که

 .است

 به یک مرکز برتر در تحقیق است. برای تبدیل اروپا مشارکتاروپا و  به سمتمحققان در داخل و  یریپذتحرکآن ارتقاء  هدف

 Ministry for) و پژوهش یعال التیبا وزارت تحص یدر همکارو توسط دانشگاه لوکزامبورگ  EURAXESS Luxembourgشبکه 

Higher Education and Research)، صندوق مل( ی تحقیقاتNational Research Fund)، Luxinnovationشگاهی، آزما 

 Luxembourg Institute of science) لوکزامبورگ یوراعلم و فن مؤسسه، (National Health Laboratory) بهداشت یمل

and technology, LIST ،)لوکزامبورگ سالمت مؤسسه (Luxembourg Institute of Health, LIH) ،مطالعات  مؤسسه

 Biobank مجتمع(، Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, LISER) لوکزامبورگ یداقتصا-یاجتماع

 نیقوانهای رویه یلوکزامبورگ برا Max Planck مؤسسهو ( Integrated Biobank of Luxembourg, IBBL) لوکزامبورگ

 Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatoryرگوالتوری ) و ییاروپا ،یالمللنیب

Procedural Law.) 

 یعموم قاتیتحق فعاالن عرصه 
 یریچشمگ زانیدر لوکزامبورگ به م یعموم قاتیچشم انداز تحق ،1980ی در پایان دهه عموم یقاتیمراکز تحق نیاول سیزمان تأس از

 زوجود دارند که ا یشده است. اقدامات متعدد لیتشکگ از چنین فعاالنی لوکزامبوردر  یعموم یقاتیتحق طیاست. امروزه، مح افتهی توسعه

 نیشامل چند قیتحق یاصل گرانی. بازکنندحمایت و آن را تشویق می یو بخش خصوص یعموم یقاتیمراکز تحق نیا انیم یهمکار جادیا

 .و دانشگاه لوکزامبورگ هستند یعموم یقاتیسازمان تحق
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 (UNIVERSITY OF LUXEMBOURG) لوکزامبورگدانشگاه  
 نهیبه خصوص در زم ،یالمللنیب یو پژوهش محور است. همکار یالمللنیشد، چندزبانه، ب سیتأس 2003لوکزامبورگ که در سال  دانشگاه

 یارشته نیب یهامیو در ت وستهیاز سراسر جهان به هم پ یعلم یاست. اعضا یاصل یهاتیاز اولو یکیمعلمان و محققان،  ان،یتحرک دانشجو

بورگ جامعه و اقتصاد لوکزامبه عنوان مکانی برای اندیشه و گسترش نیروی پیشران تنوع اقتصادی، برای  خواهدیدانشگاه م نیکنند. ایکار م

ورگ مبدر دانشگاه لوکزا یقاتیتحق تیاولو یهانهی. زمشودی را شامل میو آلمان یفرانسو ،یسیانگل زبان 3، دانشگاه لوکزامبورگخدمت کند. 

 :عبارتند از

 یالمللنیب یامورمال 

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتخدمات و سیستم (ICTایمن، معتبر و قابل اعتماد )  

 های سیستمپزشک ستیز 

 و اروپا وکارکسب وانینق 

 یعلوم آموزش 

 LUXEMBOURG INSTITUTE OF) لوکزامبورگ یوراعلم و فن مؤسسه 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, LIST) 
 یکاربرد قاتیتحق قیاز طر، مؤسسهکند. این یم تیاطالعات فعال یوراو فن ستیز طیمواد، مح نهیدر زمگ لوکزامبور یوراعلم وفن مؤسسه

 هایها در بازاراز این امر، افزایش رقابت پذیری شرکت. هدف کندیم یبانیپشتها آننوآورانه  یهاها را در پروژهشرکت ی،و انتقال تکنولوژ

 باشد.ی میالمللنیو ب یمل ،یاهمنطق

 و ترابریساخت و ساز،  د،یصنعت تول ژهیولوکزامبورگ و به یبه تنوع اقتصاد یکه به طور قابل توجه یی راهاآن بخش ژهیبه و مؤسسهاین 

و مراقبت از  یعموم یهابخش زیاطالعات و ن یورافضا، خدمات فن ،کشاورزیمنابع  یگذارارزش ،یطیمح ستیز ی، تکنولوژجابجایی

 دهد.کنند را هدف قرار میسالمت مشارکت می

 1که فعالیت آن از  مؤسسهاین شده است.  جادیا Henri Tudorو  Gabriel Lippmann یعموم یقاتیاز ادغام مراکز تحق مؤسسهاین 

اند، برخوردار شده سیتأس 1987ال که در س فعال اصلی تحقیقات در لوکزامبورگ 2شروع شده است، از مهارت و دانش این  2015ژانویه 

 باشد.می

بیشتر و در نتیجه بهبود  حیاتی حجم به یابیدست ها بر روی موضوعات تحقیقاتی هدفمند به منظورآن ها و تمرکز تالشتجمیع نیرو ،هدف

 باشد.ر میای در پتانسیل تحقیق در کشوایجاد حرکت تازه نیدر لوکزامبورگ و همچن قاتیتحق المللیپدیداری بین
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 (Luxembourg Institute of Health, LIH) لوکزامبورگ سالمت مؤسسه 
سالمت و  یپزشک ستیز قاتیدر تحقبه دلیل ممتاز و برتر بودن آن است که  یمشهور یقاتیمرکز تحق( LIHگ )لوکزامبور سالمت مؤسسه

ها، دانشگاه ،یقاتیبا مراکز تحق یکینزد یهمکار سهمؤساین  .شناخته شده است تیبه رسم المللیی، توسط انجمن علمی بینعموم

 دارد.شناخته شده  یالمللنیو ب یمل یهامارستانیو بسالمتی  صانمتخص

 یاخالق یبا استانداردها یقاتیتحق یهاانجام پروژه ت،یبشر شرفتیخدمت به پ یبرا یپزشک ستیز قاتیاستفاده از تحق، مؤسسههدف این 

 ن بهینه سازی بودجه عمومی است.ی در عیباال و صداقت علم

 :است افتهیتوسعه  ریز یقاتیموضوع تحق 5در  LIH یپژوهش یهاتیفعال

 یعروق یقلب یهایماریب 

 یمونولوژیا 

 ینکولوژآ 

  یعمومسالمت 

 یمنیعفونت و ا 

 یقاتیمؤسسات تحق ریسا 
  دهند، این مؤسسات عبارتند از:انجام میهای تحقیقاتی وجود دارند که فعالیت لوکزامبورگ در گرید یقاتیتحق مؤسسه نیچند

به ( که Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, LISER) لوکزامبورگ یاقتصاد-یمطالعات اجتماع مؤسسه

 نفعاال و اقدامات یعموم یهااستیس و دهدیانجام م ی رادر علوم اجتماع یو کاربرد هیپا تحقیقاتی یهاتیفعال، دانش شرفتیمنظور پ

 .کندیبرجسته م یالمللنیو ب یدر سطح مل ی رااقتصاد-یاجتماع

 Max Planck Institute Luxembourgرگوالتوری ) و ییاروپا ،یالمللنیب نیقوانهای رویه یلوکزامبورگ برا Max Planck مؤسسه

for International, European and Regulatory Procedural Law،) متفاوت ازحل اختالف  زمیدر مکانا های مدرن رگرایش 

 .کندیم یمختلف بررس یهادگاهید

 LUXEMBOURG NATIONAL RESEARCHی تحقیقات لوکزامبورگ )صندوق مل 

FUND, FNR) 
 ,Luxembourg National Research Fund, Fonds National de la Rechercheی تحقیقات لوکزامبورگ )صندوق مل

FNR) مرکز،  نیا سیاز زمان تأس کند.ها حمایت می، تحقیقات عمومی در لوکزامبورگ را ترویج و از آنشد سیتأس 1999که در سال

FNR کند. تالش میمطلوب  طیشرادستیابی به  یبه طور مداوم براها برای رسیدن به استانداردهای جهانی، به منظور قادر ساختن بخش

FNR به عنوان مثال ) است و توسعه داده کردهرا پیاده سازی  های تأمین منابع مالیارابز، در لوکزامبورگ قیتحق تیظرف تیبا هدف تقو

 هایآموزش از محققان در تیبا حما ،یخصوص-یعموم هاییهمکار نیو همچن یالمللنیب یهایهمکار ترویجبا  ،برجستهبا جذب محققان 
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عموم مردم  انیدر م یفرهنگ علم جیترو، FNRکی دیگر از اهداف تحقیق(. همچنین ی یگذارارزش جیبا تروها و و فوق دکترای آن دکترا

 است.و جوانان 

 تماس اطالعات 
Luxinnovation GIE 

National Agency for Innovation and Research (آژانس ملی نوآوری و تحقیق) 

5, avenue des Hauts Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 43 62 63 1, Fax: (+352) 43 81 20 

E-mail: info@luxinnovation.lu 

www.luxinnovation.lu, www.clusters.lu, 

www.innovation.public.lu  

 

University of Luxembourg (دانشگاه لوکزامبورگ) 

Belval Campus 

2, avenue de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 46 66 44 60 1 

www.uni.lu 

 

Luxembourg Institute of Science and Technologie ( لوکزامبورگ یوراعلم و فن مؤسسه ) 

5, avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 27 58 88 - 1, Fax: (+352) 27 58 85 

E-mail: info@list.lu 

www.list.lu 

 

Luxembourg Institute of Health ( سالمت لوکزامبورگ مؤسسه ) 

1A-B, rue Thomas Edison, L-1445 – Strassen 

Phone: (+352) 26 97 01, Fax: (+352) 26 97 07 19 

www.lih.lu 

 

Luxembourg National Research Fund ( ی تحقیقات لوکزامبورگصندوق مل ) 

2, avenue de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 26 19 251, Fax: (+352) 26 19 25 35 

E-mail: info@fnr.lu 

www.fnr.lu 

 

EURAXESS Services Centre Luxembourg (لوکزامبورگ EURAXESS مرکز خدمات) 

Barbara DANIEL 

Université du Luxembourg - International Relations 

Maison du Savoir 

2, avenue de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette 

mailto:info@luxinnovation.lu
http://www.luxinnovation.lu/
http://www.clusters.lu/
http://www.innovation.public.lu/
http://www.uni.lu/
mailto:info@list.lu
http://www.list.lu/
http://www.lih.lu/
mailto:info@fnr.lu
http://www.fnr.lu/
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Phone: +352 46 66 44 6681 

E-mail: barbara.daniel@uni.lu 

www.euraxess.lu 

 منابع 
 وآوری و تحقیق لوکزامبورگ:پورتال ن

www.innovation.public.lu 

 

mailto:barbara.daniel@uni.lu
http://www.euraxess.lu/
http://www.innovation.public.lu/
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 لوکزامبورگ یمال مرکز 

 یاجمال یبررس 
و  هیسرما تیریمد ،یسنت یهاالمللی تخصص دارد. عالوه بر بخشبین یهایگذارهیمتنوع است که در سرما یمرکز مال کی لوکزامبورگ

، renminbiالمللی در اروپا در فهرست اوراق قرضه، تجارت بین شرویپ یخود، لوکزامبورگ مرکز مال یگذارهیصنعت صندوق سرما

 لوکزامبورگ است. یمشارکت اقتصاد نیبزرگتر ،یاست. بخش مال یکیالکترون اختو پرد یاسالم یگذارهیسرما

شناخته شده است. لوکزامبورگ  تیدر جهان به رسم یگذارهیمرکز بزرگ صندوق سرما نیمتحده، به عنوان دوم تاالیپس از ا لوکزامبورگ

ثبات  لیلوکزامبورگ به دل یاست. مرکز مال ورویبرتر در منطقه  یخصوص یدر اروپا و مرکز بانک بیمه اتکایی وابستهبازار  نیبزرگتر نیهمچن

 از سراسر جهان است. یو سازمان یگذاران خصوصهیسرما یآل برا دهیقطب ا کیالمللی آن، ننوآورانه و بی شیگرا نیآن و همچن

و سپس از دهه  یخصوص یمرکز بانک کیلوکزامبورگ به عنوان  ی، مرکز مالاروپا( قرضه )اوراق Eurobondبه عنوان مقر  1960دهه  از

خوب  اریبس یهاتیای از فعالسال گذشته، مجموعه ستی. در طول بتافیتوسعه  یگذارهیسرما یهاصندوق یبرا یبه عنوان مرکز 1980

و  یبر ثبات اجتماع یمبتن یمرکز مال تی. موفقباشدیمتنوع م یابه طور گسترده ورگلوکزامب یصورت گرفته است و امروزه مرکز مال

گذار و بخش دولت، قانون انیبا مشورت منظم م مدرن آن است که به طور مداوم یو مقررات یو بر اساس چارچوب قانون لوکزامبورگ یاسیس

 نیگزیجا یگذارهیسرما یهاصندوق یبرا یمخصوص یقانون یها، چارچوبهادر طول سال ب،یترت نیشود. بدیبه روز م یخصوص

(alternative investment funds)، ریخطرپذ هیسرما یهاشرکت (venture capital companies)، یبازنشستگ یهاصندوق 

 Specialized Investment Fund forمطلع ) و یگذاران سازمانهیسرما یبرا یتخصص یگذارهیصندوق سرما ،المللیبین

institutional and informed investors)اوراق بهادار و  یها، ابزارهامتخصص در صدور آن یها، اوراق قرضه تحت پوشش و بانک

 شده است. در جادی، اSPF (société de gestion de patrimoine familial) ،یخانوادگ هیسرما تیریمد یبرا یابزار اختصاصیک 

 سینو شیپ کیمطلب،  نیها را اجرا کرد. در زمان نوشتن اآن یهاتیو فعال یدفاتر خانوادگ یبرا ی، لوکزامبورگ چارچوب قانون2002سال 

به مجلس  تیریمد یهاموجود و ابزار هیبا هدف گسترش ساختار سرما "یارث یهاادیبه اصطالح "بن ،یامالک خصوص یهاادیقانون بن

  ارائه شد.لوکزامبورگ 

شناخته  قیدق ییضد پولشو یهااستیگذاران و سهیمحافظت از سرمابرای  یفرهنگ قو یلهیوس یدارا نیلوکزامبورگ همچن یمال مرکز

 شده است.

 یهاشرکت ،المللیبین یهاآن، بانک کیاستراتژ تیو موقع انیجهان یامبورگ به رولوکز یهاهمراه با باز بودن در ،یچارچوب قانون نیا

کرده،  لیکار تحص یروین کیها توسط را جذب کرده است. آن یو ارائه دهندگان خدمات تخصص یگذارهیمؤسسات صندوق سرما مه،یب

المللی خدمت بین یمشتر هیبر پا ازهایای در برآورده ساختن نو تجربه گسترده یاز تخصص مال یطوالن نهیشیبا پ یچند زبانه و چند فرهنگ

شناخته شده به عنوان "منطقه بزرگتر" )شامل  ییایمنطقه بزرگ جغراف کیلوکزامبورگ در مرکز  ،یداخل تی. عالوه بر جمعکنندیم

 کیر آلمان( است که منبع د Saarlandو  Rhineland-Palatinateو  کیبلژ Walloonفرانسه، منطقه  Lorraineلوکزامبورگ، 

 المللی استکار چند زبانه بزرگ بین یروین
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 خالصه شود: ریبه شرح ز تواندیلوکزامبورگ م یمرکز مال تیموفق یاصل عوامل

 یاروپا و در سراسر جهان است. مرکز مال هیطرف در اتحاد یب تیموقع کیو  یاقتصاد قو کیبا  داریپا یدموکراس کی لوکزامبورگ 

 نیمختلف و چند یهاای چند زبانه آن به کنارآمدن با فرهنگکار حرفه یرویالمللی تخصص دارد. نبین یگذارهیبورگ در سرمالوکزام

 یپنجره واحد تجارت برا کیشود لوکزامبورگ یباعث م یمال نفعاالجامع از  ستمیاکوس کیکرده است.  ادتع یاتیو مال یقانون میرژ

 باشد. یگذاران خارجهیسرما

 و توسعه ) یاقتصاد یاروپا و سازمان همکار هیبه عنوان عضو اتحادOrganization for Economic Co-operation and 

Development, OECD گذاران هیسرما یگذاران دارد، براهیاز سرما تیحما در یادیکه تمرکز ز یقو یقانون طیمح کی(، با

 کندیم تیآن حما یاسیو س یدهد که از ثبات اجتماعیارائه م داریپا وکارکسب طیمح کی وکزامبورگجذاب است؛ ل یسازمان

 یهاشرکت ،یگذارهیسرما یهاها، شرکتاز جمله بانک یارائه شده توسط مؤسسات مال یای از خدمات مالگسترده فیلوکزامبورگ ط 

 یبانیپشت یمحل ستهیمجرب و شا یاتین مالدهد که توسط وکال، حسابداران و مشاورایرا ارائه م یبخش مال نیمتخصص گریو د مهیب

عادت کرده  یاتیو مال یقانون میرژ نیمختلف و چند یهاای چند زبانه لوکزامبورگ به کنارآمدن با فرهنگکار حرفه یرویشود. نیم

 است.

 ی نظارت بر بخش مال ونیسیکم) وکارکسبسازگار با و  کارآمد یکننده مال میتنظو  دولت کی– Commission de Surveillance 

du Secteur Financier, CSSFکندیم قیرا تشو ی(، تعامل بخش خصوص 

 ییواه یو شامل خطوط ارتباط کندیفراهم م یمراکز مال گریرا به د یآسان یلوکزامبورگ در قلب اروپا قرار دارد، دسترس نکهیا لیدل به 

 . لوکزامبورگ به شبکه قطار سرعتشودیم خیبروکسل، ژنو و زور ،سیربزرگ اروپا مانند لندن، فرانکفورت، پا یو راه آهن به شهرها

از شهر واقع شده  یلومتریک 5.5المللی تنها در متصل است و فرودگاه بین TGV، (Train à Grande Vitesse) یفرانسو یباال

 است.

 ریو سا هیروس ن،یژاپن، چ کا،یمتحده آمر االتیاز ا عمده یمال یاز نهادها یلوکزامبورگ تعداد قابل توجه ،ییاروپا یمال نفعاالبر  عالوه 

 فراهم شود. شتریب یگذارهیدهد تا ثبات، چشم انداز و سرمایاجازه م یتنوع نیدارد و چن زیالمللی ننقاط بین

 و  ستیدشمن ن یکه با همه دوست است و با کس ،تشکیل شده است طرفیب یبخش مال کیاست که لوکزامبورگ از  نیخالص ا اثر

 .شودیمتعهد چند زبانه اداره م اریالمللی بسکار بین یروین کیتوسط 

 ینظارت مال 
( مسئول نظارت و مقررات Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) ینظارت بر بخش مال ونیسیکم

 ( است.دیمراجعه کن 4-11)به بخش  مهیصنعت ب یبه استثنا ،یبخش مال

 است: ریمسئول نظارت بر موارد ز CSSFطور خاص،  به

 اروپا( یبانک مرکز ی)با همکار یمؤسسات اعتبار 

 یمتخصصان بخش مال گرید 
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 نیگزیجا یگذارهیسرما یهاصندوق رانیمد 

 یجمع یگذارهیمشاغل سرما 

 یبازنشستگ یهاصندوق 

 SICAR (یسهام خصوص یگذارهیسرما یهاها )شرکت 

 فروشندیه اوراق بهادار را به طور مستمر به عموم ماوراق بهادار معتبر ک یابزارها 

 هافیدوشری ندگانینما( ییFiduciary-representatives) اوراق بهادار سر و کار دارند. یهاکه با ابزار 

 هاآن انیشده و متصد میتنظ یهابازار 

 چند جانبه یتجار یهاساختمان 

 پرداخت مؤسسات 

 یکیپول الکترون مؤسسات 

 هاآن یبهادار همراه با متصد اوراق بازار 

 

 عبارتند از: CSSF اهداف

 یدر مطابقت با الزامات قانون وکارکسبسازگار و محتاطانه  یهااستیس جیترو 

 در کل یتحت نظارت و بخش مال یهاشرکت یاز ثبات مال حفاظت 

 یکنترل داخل یهاستمیس یو سازمانده تیفیبر ک نظارت 

 سکیر تیریمد تیفیک تیتقو 

 

CSSF به مجوز ازیدر لوکزامبورگ هستند و ن یمال تیکه به دنبال انجام فعال یافراد ایو  هاصندوقانجام شده توسط  یهاتمام درخواست 

 .کندیم یرا دارند را بررس یاز وزارت امور مال

 ید را کسب کند.های تحت نظارتش اطالعات مفاین سازمان توانایی این را دارد که برای انجام مأموریت خود، از شرکت

CSSF مقررات  یاجرا یاست و مسئول هماهنگ یاروپا در مذاکرات مربوط به بخش مال هیالمللی و اتحادلوکزامبورگ در سطح بین ندهینما

 Committee of Europeanاوراق بهادار اروپا ) ماتیتنظ تهیعضو کم ونیسیکم نیاست. ا یالمللی در سطح ملبین یهاهیتوص ای

Securities Regulators, CSERاروپا است ) ینظارت بر بانکدار تهی( و کمCommittee of European Banking 

Supervisors, CEBSکندیاروپا در سطح کشور کار م هیاتحاد یهاراهبرد ریاجرا و تفس یهماهنگ ی( است که برا. 
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 مراجعه کنید. f.luwww.cssبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 ییشوپولمقابله با  
 یستیترور یمال نیو تام ییشوهدف پول یبرا یمال ستمیاز استفاده از س یریجلوگ یرا برا یارانهیسختگ یاقدامات قانون لوکزامبورگ

ا قانون مطابق ب نهیزم نیا در ااروپ راهبرد اتهادیه نیآخر یقانون مل یراستا، فراگذار نیاقدام در ا ین( انجام داده است. آخرAML استی)س

 2005و راهبرد سال  کندیپارلمان و مجلس اروپا را اصالح م 2012قانون، مقررات سال  نی( بود. اAML راهبرد نی)چهارم 2015اوت  5

 کند.یرا لغو م 2006 ونیسیپارلمان و مجلس اروپا و فرمان کم

( در Financial Action Task Force, FATF) مالی اقدام ویژه گروهسط تو صادر شده 2012 یهاهیبا توص یهماهنگدر  قانون نیا

 عضو، اقدامات یاست که تمام کشورها نیا ازمندیامر ن نیدر جهان است. ا یرقانونیمقدار پول غ شیبه افزا یو واکنش شودینظر گرفته م

 ورند.را به اجرا درآ 2017 وئنتا ماه ژ AML دیجد میبا رژ تطبیق یالزم برا یقانون

و در صورت لزوم،  یمشتر ییامر شامل شناسا نی. اکندیمتعهد م ینسبت به مشتر رانهیمتخصصان را به تعهدات سختگ AML اقدامات

 است. تیفعال ایمعامله  کی نفعیذ ییشناسا

 نیو تام ییشوارزه با پولکه به طور کامل با مقامات لوگزامبورگ که مسئول مب خواهندیو کارمندان خود م رانیاز متخصصان، مد هاآن

ای که موجب هر حادثه یبه سرعت و با ابتکار عمل خود، به دادستان دولت دیها باکامل داشته باشند. آن یهستند، همکار هاستیترور یمال

 اطالع دهند. شوند،یم یستیترور یمال نیتام ای ییشوولسوء ظن پ

 یبرا AMLتعهدات  تیمسئول نظارت بر رعا Commissariat aux assurances(CAA)( و CSFF) ینظارت مال تیمسئول

 هستند. یمتخصصان خدمات مال

 یبانک بخش 

 یمعرف 
 Banqueو Caisse d’Epargne de l’Étatکه  ی، سال1856لوکزامبورگ به سال  یبانکدار ستمیس یهاشهیچه ر اگر

Internationale à Luxembourg المللی شناخته به بعد به صورت بین 1970فقط از دهه اما لوکزامبورگ  گردد،یشد، برم ستأسی

 یو صنعت خدمات به طور کل یلوکزامبورگ بوده است، بخش بانک یاقتصاد هیاول یرویصنعت فوالد ن ،دوره نیکه قبل از ا یشد. در حال

 جادیشروع به ا سیسوئ یانک اصلسه ب نیبزرگ و همچن یآلمان یها، بانک70دهه  لیو اوا 60صنعت فوالد شد. در اواخر دهه  نیگزیجا

 تیمهم اروپا تثب یخصوص یمرکز بانک کیلوکزامبورگ به عنوان  تیموقع یراه را برا بیترت نیوابسته در کشور کردند، و به ا یهاشرکت

 فیلوکزامبورگ طها در بانک ه،یسرما تیریمتنوع هستند. عالوه بر تخصص مشهور خود در مد اریلوکزامبورگ بس یهاکردند. امروزه بانک

 .دهندیارائه م یبزرگ و اداره امور صندوق و خدمات سرپرست یهاشرکت یخرد به بانکدار یای از خدمات را از بانکدارگسترده

 

http://www.cssf.lu/
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 ساختار و اندازه 
ت صندوق استوار است: صنع هیبر دو پا یبخش بانک تیکل در نظر گرفته شده است، بخش عمده فعال کیبه عنوان  یمرکز مال که همانطور

 یمهم برا عیکانال توز کی یخصوص یبرجسته است و بانکدار اریبس تیدو حوزه فعال نیا نی. تعامل بیخصوص یو بانکدار یگذارهیسرما

را به  یو سرپرست یادار یلوکزامبورگ خدمات بانکدار یهااز بانک یاریبس ن،ی. عالوه بر اکندیکشور را فراهم م دوقصن عیصنعت وس

 .دهندیارائه م یگذارهیسرماصنعت صندوق 

تمرکز  نیکه لوکزامبورگ باالتر شودیامر باعث م نیهستند. ا تیکشور مختلف در لوکزامبورگ در حال فعال 27بانک از  143حال حاضر  در

 هیوابسته  لوکزامبورگ، یهابه اتفاق بانک بیقر تیاکثر ،یالمللی مرکز مالاروپا را داشته باشد. با توجه به چشم انداز بین هیدر اتحاد یبانک

. دهندیم لیالمللی لوکزامبورگ را تشکبین یهااز بانک یاآلمان، بخش عمده یاصل یهابانک ،یالمللی هستند. به طور سنتبین یهاروهگ

دسامبر  31 در .کنندیمردم را در لوکزامبورگ استخدام م نیشتریاست، ب یآلمان یهااگر چه تعدادشان کمتر از بانک ،یفرانسو یهابانک

 .شدندیرا شامل م وروی اردیلیم 737از  شیب یبیلوکزامبورگ، ترازنامه ترک یها، بانک2014

 در مورد لوکزامبورگ وجود دارد و در آن تعداد زیامر ن نیها وجود داشته است. ابه ادغام بانک یجهان شیطول چند سال گذشته، گرا در

نفر  25،000از  شیبخش به ب نی، اشتغال در ا2014رو به کاهش است. در همان زمان، در دسامبر  جیسال گذشته به تدر 20ها در بانک

 (CSSFاست. )منبع:  افتهی شیافزا

 

 هر کشور مبدا به ازایها تعداد بانک

 
 (28/02/2015)به تاریخ  CSSFمنبع: 
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 (وروی ونیلیمجموع ترازنامه بانک )م

 
 (31/01/2015یخ )به تار CSSFمنبع: 

 

 هاتعداد بانک

 
 (28/02/2015)به تاریخ  CSSFمنبع: 

 یمؤسسه اعتبار یدسته بند 
 ادجیشعبه را ا کی توانندیها مدارند، آن نهیدو گز یدر لوکزامبورگ هستند به طور کل یبانک یهاتیبه انجام فعال لیکه ما یخارج مؤسسات

 ادجیکامال وابسته تحت قانون لوکزامبورگ ا رمجموعهیز کی نکهیا ایو  باشدیم یخارج یسه اعتباراز مؤس یبخش یقانون دگاهیکنند که از د

بسته وا رمجموعهیدر کشور هم به عنوان شعبه و هم به عنوان ز ،مربوطه یایبه منظور استفاده از مزااند که تصمیم گرفته بانک نیکنند. چند

 فعالیت کنند.
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 یهادارند و بانک یجهان یکه مجوز بانکدار یدر لوکزامبورگ وجود دارد: مؤسسات اعتبار یمؤسسات اعتبار از یحال حاضر، دو دسته کل در

 .کنندیتحت پوشش که اوراق قرضه صادر م

 جهانی یهابانک 
 باشند: ریمؤسسات ممکن است موارد ز نیا هستند. یجهان یهابانک ،یطوالن هیحاش کیدسته، با  نیبزرگتر

 شودیم زین ییروستا یها(، که شامل بانک2015بانک تا مارس  100انون لوکزامبورگ )تحت ق یهابانک. 

 (2015شعبه از مارس  30اروپا ) هیکشور عضو اتحاد کی یهااز بانک ییهاشعبه 

 (2015شعبه تا مارس  9اروپا ) هیعضو اتحاد ریغ یکشورها یهااز بانک ییهاشعبه 

 

خرد و عمده  یعمر، بانکدار مهیب ،یو سازمان یخصوص هیسرما تیریای از خدمات، از جمله مدستردهگ فیلوکزامبورگ، ط یجهان یهابانک

 .دهندیرا ارائه م یگذارهیسرما یهااز خدمات صندوق یعیوس فیط نیو همچن ،یفروش

 کنندیکه اوراق قرضه تحت پوشش صادر م ییهابانک 
 یهاعمدتا شامل رهن هاییدارا نی. اشودیمربوطه پوشش داده م یهاییکه توسط دارا نوع بانک، صدور اوراق قرضه است نیا یاصل تیفعال

 هستند. یو عموم یشخص

 .شوندیثبت اعتبار م دهند،یرا نشان م نیکه هر تضم ییهاییوجود دارند و دارا یهر نوع بده یجداگانه برا یهانیتضم

بانک  یدر برابر هر گونه خطر ورشکستگ یبه طور قانون ها،ییثبت دارا یبرا یحق خصوص یلهیاوراق قرضه تحت پوشش، به وس دارندگان

 .شودیمحافظت م

 ، پنج بانک صادر کننده اوراق قرضه تحت پوشش در لوکزامبورگ وجود داشت.2015مارس  در

 یخدمات ارائه شده توسط بخش بانکدار 

 خرد یبانکدار 
و  یخصوص انیمشتر یبرا کیکالس خرد یلوکزامبورگ در خدمات بانکدار یهابانکاز  یتوجه به اندازه کشور، تعداد نسبتا اندک با

 انیتخصص دارند. مانند مشتر رهیخانه و غ یهاوام ،یشخص یهاپس انداز و چک، وام یهاکوچک و متوسط، مانند حساب یهاوکارکسب

به عنوان مثال،  ن،یشوند. بنابرامیکشور بهره مند  یدر لوکزامبورگ از تخصص مال هم خرد انیبزرگ، مشتر یهاکتو شر یخصوص یبانک

 شده است. لی، به محصوالت پس انداز محبوب در بازار خرد لوکزامبورگ تبدSICAVنوع  ژهیها و به وصندوق

 یخصوص یبانکدار 
 یو سازمان یذاران خصوصگهیرا به سرما یو مال یاز خدمات تجار یکامل فیط شرو،یپ یخصوص یمرکز بانکدار کیبه عنوان  لوکزامبورگ

کمک  یگذارهیسرما ماتیدر مورد ساختار اوراق بهادار و تصم انیحسابدار با تجربه، به مشتر رانیدهه، مد نیچند یدهد. برایارائه م
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خود  یهاییساخت و ساز بلند مدت تمام دارا یرا برا یجهان کردیرو یمتعدد یهابا ارزش خالص باال، بانک یقیحق راداف یاند. براکرده

 یهابانک ن،ی. عالوه بر ادهندیارائه م ینیجانش یزیو برنامه ر نهیبه اتیمال یعمر و امالک( برا مهیب ،یو حرفه ا یمال یهایی)دارا

 شعبه ،یخارج یهااز بانک یاری. بسدهندیرا ارائه م هیحفظ سرما یهاطرح یو اجرا یزیاز کمک در برنامه ر یلوکزامبورگ اشکال مختلف

از سراسر جهان  دهیچیپ انیاند که به اوراق بهادار مشترکرده لیتبد یخصوص یدر گروه در بانکدار یدر لوکزامبورگ به مرکزرا خود 

 .کندیم یدگیرس

دفتر خانواده، حفاظت، حفظ و  یو ضرور کیکالس فهیاست. وظ یتخصص اریدفاتر خانواده بس نهیدر لوکزامبورگ در زم یخصوص یبانکدار

 تواند شامل توسعهیدفتر خانواده م تیثروت خود، حوزه فعال تیریبعد است. در کنار مد یهاخانواده در دراز مدت و نسل کیه ثروت توسع

عبارتند از  عمدتًا یباشد. توابع ادار سکیر تیریارث و مد یزیساختار ثروت، برنامه ر ه،یو سرما یگذارهیص سرمایتخص یاستراتژ کی

نونگذار قا نه،یبه یخدمات و حفاظت از مشتری باال تیفیاز ک نانیخانواده. به منظور اطم یبه اعضا ایبه ادارات و  ای ،یدهگزارش  یهاتیفعال

 کی جادیا یکشور در اروپا برا نیلوکزامبورگ اول نیدفتر خانواده و استفاده از آن عنوان کرده است. بنابرا یهاتیفعال میبه تنظ میتصم

 بوده است. 2012خدمات دفتر خانواده در دسامبر  یاشده بر میتنظ تیوضع

 

 هیسرما تیریمد

 یاست. در راستا ورویدر منطقه  شرویپ هیسرما تیریدارد و امروزه به عنوان مرکز مد هیسرما تیریدر مد یطوالن یانهیشیپ لوکزامبورگ

 یهاپرونده یالمللی تخصص دارند که اغلب دارابین انیرمشت تیریدر مد یو دفاتر خانوادگ یخصوص یمحل یهابانک ،یبه طور کل یمرکز مال

 کرد: معامالت میتوان به سه دسته بزرگ تقسیرا م هاتیها هستند. فعالقاره یمختلف و حت یدر سراسر کشورها دهیچیپ ینوادگو خا یتجار

 ثروت، یزیبرنامه ر نهی. در زمهیسرما یزیو برنامه ر یگذارهیمشاوره سرما ،یبانک

 هاییاظت از دارافساخته شده و ح یکه به صورت سفارش دهدیرا ارائه م ییلوکزامبورگ دو نوع ساختار دارا ه،یسرما یزیبرنامه ر نهیمز در

 Société de Participations Financières (SOPARFI)که عبارتند از،  کندیم لیمدت را تسه یطوالن یارث یهایزیو برنامه ر

از  یاریثروتمند، بس انیمشتر ی(. براSociété de gestion de patrimoine familial, SPF) یخانوادگ هیسرما تیریو شرکت مد

( عمر و امالک مهیب ،یگذارهی)مانند سرما یمشتر یهاییکه شامل تمام دارا دهندیرا ارائه م یجهان هیخدمات ساختار سرما یمؤسسات بانک

 .شودیم زین هیرثو ا یاتیمال یزیشامل برنامه ر نیو همچن

 خدمات موجود در لوکزامبورگ است. فیاز عناصر مهم در ط گرید یکی سکیر تیریمد نیاوراق بهادار و همچن تیریمد

 یکیالکترون مؤسسات پول و پرداخت 
ها آناست.  یکیپول الکترون لهیها پرداخت صورتحساب به وسآن یاصل وکارکسبهستند که  یحقوق یاشخاص ،یکیپول الکترون مؤسسات

ا ربالفاصله سپرده  نکهینکنند، مگر ا افتیدر انیها را از مشترمؤسسات ممکن است سپرده نی. ادهندیارائه م زیاغلب خدمات پرداخت را ن

پرداخت مبلغ  یها است که معموال براها و اسکناسسکه یبرا یکیالکترون نیگزیجا کی یکیتبادل کنند. پول الکترون یکیبا پول الکترون

بالفاصله پس از درخواست دارنده پول  دیبا شود،یم ینگهدار یکیکه توسط مؤسسات پول الکترون یکی. پول الکترونشودیود استفاده ممحد

 بازپرداخت شود. ک،یالکترون

 هستند. تیتحت قانون لوکزامبورگ در حال فعال یکیحال حاضر شش صندوق پول الکترون در
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 بزرگ یهاو شرکت یسازمان یبانکدار 
 یالتوسعه تخصص در امور م یها را برااز بانک یبه نوبه خود تعداد قابل توجه هیسرما تیریمد نهیمدت لوکزامبورگ در زم یطوالن خچهیتار

 بزرگ و متوسط اختصاص داده است. یهاشرکت یازهایبه ن ییپاسخگو یبزرگ، برا یهاشرکت

 :دهندیا ارائه مر ریبزرگ در لوکزامبورگ موارد ز یهاشرکت یمال یهابخش

 ییدارا یهاساختار یساز نهیبه 

 یمال یساختارها 

 یبازرگان یخدمات مال 

 ینقد انیجر تیریمد 

 سهام نهیگز یهاو طرح یبازنشستگ یهاصندوق یراه انداز 

 هاوکارکسببه  یدگیو رس یریکمک در فراگ 

 یمعنو تیمالک تیریمد 

 

مقدمات انجام شده  یساز نهیبه یبرا یحسابرس یهاو شرکت یحقوق یهااز شرکت یاریاز تخصص و مشارکت بس توانندیم نیهمچن هاآن

 .رندیخود کمک بگ انیمشتر یبرا

 صندوق یو سرپرست تیریمد 
 یاند. با توجه به حجم قابل توجهدهیرس ی( و خدمات اداریپشت صحنه )دفتر یدر کارها یقابل توجه یهالوکزامبورگ به مهارت یهابانک

از خدمات  یعیوس فیها متخصص هستند و طصندوق یو سرپرست تیریمد نهیدر لوکزامبورگ در زم یمتعدد یهادوق، بانکاز صنعت صن

. دهندیپرداخت را ارائه م ندهیانتقال و نما ندهیثبت، نما ،ییاجرا ندهینما ،ی، بانک سرپرست(domiciliary agent) عامل استقرار شامل

 Alternative Investment Funds Managers) نیگزیجا یگذارهیسرما یهاصندوق رانیمدکار آمدن راهبرد  یپس از به رو

Directiveدیتوسعه خدمات جد یصنعت صندوق، برا نهیدر زم ودخ یلوکزامبورگ از مهارت دانش فن یها، بانک2013 هی( در ژوئ 

 استفاده کردند. نیگزیجا یگذارهیسرما یهاصندوق یازهایمتناسب با ن

 گذارت سپردهحفاظ 
و  ینقد یهاسپرده یتوافق دو طرفه برا نیطرح ضمانت سپرده باشند. طرح تضم کیعضو  دیدر لوکزامبورگ با یمؤسسات اعتبار همه

، AGDL (Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg)توسط  یگذارهیاز معامالت سرما یناش یادعاها یبرا

 .شودیمحافظت م وروی 100،000در لوکزامبورگ تا مبلغ  یبانک انیمشتر یها. سپردهشودیاداره م
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 یگانهصندوق قطعنامه بانک  
بهبود  ردراهب اروپا در مورد هیاتحاد یروند با توافق شورا نیچارچوب قطعنامه، ا کیاروپا، توسعه  یبانکدار هیاتحاد هیپا نیتوجه به دوم با

 کند.یاروپا را فراهم م هیقطعنامه در سراسر اتحاد یبرا یهماهنگ یوب قانونارچانک و قطعنامه آغاز شده است که چب

مدت  انیم یمال یهاخواهد شد تا از در دسترس بودن کمک میتنظیگانه قطعنامه  أتیصندوق قطعنامه بانک یگانه تحت کنترل ه کی

 یهاصندوق نیگزیجا، و خواهد شدتآمین  یخش بانکب هایتوسط مشارکتسرمایه  نیحاصل شود. ا نانیبانک اطم ی ساختاربازساز یبرا

که بواسطه راهبرد بازسازی و قطعنامه بانک معین شودیم یبانک هیعضو در اتحاد یو کشورها ورویعضو منطقه  یاز کشورها یقطعنامه مل

 شده بود.

 لوکزامبورگ گذاریسرمایه صندوق صنعت 

 یاجمال یبررس 
 (باشدیم CSSF ،ه ذکر شده استک ییهاها، به جز آن)منبع تمام شکل

را  یجهان یگذارهیصنعت صندوق سرما کی، لوکزامبورگ 1985در سال  یگذارهیسرما یهاصندوق یبازار واحد برا کی جادیزمان ا از

و  یذارگهیسرما یهادر صندوق یمرز نیب عیو توز یی، اجرا(domiciliationاستقرار )متخصص در امور  لوکزامبورگتوسعه داده است. 

 یمشارکت یگذارهیسرمابرای  تعهداتاروپا در ارتباط هستند. مورد آخر شامل  هیاتحاد نیبا قوان کهاست  ییهاآن دسته از صندوق ژهیبه و

 رای( و اخUndertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITSدر اوراق بهادار قابل انتقال )

مجاز  نیگزیجا یگذارهیسرما رانی( که توسط مدAlternative Investment Funds, AIFs) نیگزیجا یگذارهیاسرم یهاصندوق

(Alternative Investment Managers, AIFMو سرما )شودیمسئوالنه م یگذارهی. 

 Association of the Luxembourg Fund) لوکزامبورگ یگذارهیانجمن صنعت صندوق سرما ،یگذارهیبخش صندوق سرما ندهینما

Industry, ALFIدیمراجعه کن 2-8-11به بخش  شتریب اتیجزئ ی( است. )برا.) 

 در صنعت صندوق سرمایه گذاری یدیکل نکات 
منفرد  یها)صندوق دادندیاوراق بهادار مختلف ارائه م 13966بود که  یگذارهیسرما صندوق 3894، لوکزامبورگ خانه 2015 لیآور در

 وروی ونیلیتر 3.1کشور به بازار عرضه شده است. با حدود  69از  شیاز ب بانی(، که توسط رق یچتر یهاساختار یهارصندوقیبعالوه ز

مرکز بزرگ  نیدوم بیترت نیبه ا .دهدیم لیاز بازار اروپا را تشک %27.3، لوکزامبورگ 2014دسامبر  31در  ت،یریدتحت م یهاییدارا

 متحده است االتین پس از اصندوق سرمایه گذاری در جها

 یهاصندوق %67از  شیاست. در واقع، ب یگذارهیسرما یهاصندوق یمرز نیب عیو شرط در توز دیق یلوکزامبورگ رهبر ب ن،یبر ا عالوه

ور حداقل در سه کشکه  فروش یاست برا یصندوق ،یز مر نیصندوق سرمایه گذاری ب کیدر لوکزامبورگ قرار دارند.  معتبر یمرز نیب

 ثبت شده باشد.
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آن  یها. صندوق سرمایه گذاریکنندینقاط جهان استفاده م ریبه اروپا و سا یااز سراسر جهان از لوکزامبورگ به عنوان دروازه ییهاشرکت

 رسد.یبه فروش م عیقرارداد توز 55000از  شتریب قیکشور و منطقه از طر 70از  شیدر حال حاضر در ب

 

 اروپا یگذارهیاصندوق سرمصنعت : 5شکل 

 (Efama، منبع: 2014دسامبر  31)در تاریخ 

UCITS & NON-UCITS 

 سهم بازار بر حسب درصد )%( دارایی بر حسب میلیون یورو کشور

 27.3 3،094،987 لوکزامبورگ

 14.6 1،661،211 ایرلند

 14.0 1،584،828 فرانسه

 13.9 1،581،625 آلمان

 11.6 1،318،655 انگلستان

 3.7 415،802 ئیسسو

 2.2 252،710 سوئد

 2.2 248،397 ایتالیا

 2.0 230،256 دانمارک

 2.0 229،143 اسپانیا

 6.4 723،565 دیگر کشورها

 100.0 11،341،179 مجموع

 

 

UCITS 

 سهم بازار بر حسب درصد )%( (€)دارایی بر حسب میلیون یورو  کشور

 33.1 2,642,504 لوکزامبورگ

 16.0 1,274,478 ایرلند

 14.4 1,145,928 فرانسه

 12.5 995,340 آلمان

 4.2 335,960 انگلستان

 3.7 296,406 سوئیس

 3.1 248,930 سوئد

 2.8 225,722 ایتالیا

 2.5 196,299 دانمارک

 1.3 104,694 اسپانیا

 6.4 513,035 دیگر کشورها

 100.0 7,979,298 مجموع
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 لوکزامبورگ یگذارهیسرما یهاقصندو عیتوز یاصل ی: بازارها6شکل 

 (از نظر تعداد ثبت صندوق سرمایه گذاری)

 
 2013دسامبر  13در تاریخ  Lipper LIM & PwC analysisمنبع: 

 

 ی کلیاصول حقوق 
است که  2007 هیفور 13قانون مکمل قانون  نی( است. ا2010)قانون  یمشارکت یگذارهیمربوط به مشاغل سرما 2010دسامبر  17 قانون

 2004ژوئن  15( شد و توسط قانون SIF)قانون  طیای و واجد شراگذاران حرفههیسرما یبرا یتخصص یگذارهیصندوق سرما جادیباعث ا

 ( شد.SICAR)قانون  سکیر هیسرما رد یگذارهیبه شرکت سرما

گذرنامه صندوق اروپا تحت نظام  یبرا که دهدیرا تحت پوشش قرار م ییهادو بخش است: بخش اول صندوق یدارا 2010سال  قانون

UCITS هیکشور عضو اتحاد کیگذار در هیبه هر نوع سرما توانندیها مآن نکهیاست که عالوه بر ا یبدان معن نیهستند، ا طیواجد شرا 

اند تفاهم نامه امضا کرده در سراسر جهان که با رگوالتور لوکزامبورگ گرید یاز کشورها یدر تعداد توانندیم نیاروپا فروخته شوند همچن

 الزم است. قیدق یگذارهیسرما یهاتیحفظ محدود یبخش اول برا یهافروخته شوند. صندوق زین

 یبازار سازمان یبرا یاساختار به طور گسترده نیدارند و ا یشتریب یری، انعطاف پذ2010شده در بخش دوم قانون  جادیا یهاصندوق

 رانی( به عنوان مدAIFM)قانون  2013 یجوال 12 خی"قسمت دوم" با توجه به قانون تار یهاندوقص رانی. اگر مدشودیاستفاده م

 اروپا بهره مند هستند. هیمجاز باشند، آنگاه از گذرنامه اتحاد نیگزیاج یگذارهیسرما یهاصندوق

صندوق تحت بخش دوم  403( و تیریتحت مد ییدر دارا وروی اردیلیم 2970.8صندوق تحت بخش اول ) 1895، 2015 لیآور 30 در

 ( در لوکزامبورگ ثبت شده بود.تیریتحت مد ییدر دارا وروی اردیلیم 185.18)
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 Commission for the Supervision) ینظارت بر بخش مال ونیسیتوسط کم دیبا 2007و  2010ها تحت قانون سال صندوق تمام

of the Financial Sector, CSSF شد. (مجاز و تحت نظارت باCSSF ای حرفه اریبس وکارکسب کردیرو یدر سراسر اروپا و جهان برا

 .ردیپذیم یآلمان ای یفرانسو ،یسیرا به انگل اتمستند ونیسیکم نیآن مشهور است. ا

dirigeants توسط  دیدست اندرکار صندوق با راندیم ایCSSF فتر د ای" خود ی"اداره مرکز فیها موظفند که وظاشوند. صندوق دییتأ

ا / اروپ هیاتحاد گریکشور د کیصندوق در  ریاروپا اعمال شود، مد هیاتحاد تیریخود را در لوکزامبورگ اجرا کنند. اگر گذرنامه مد یمرکز

EUU یهایینظارت بر دارا یبانک لوکزامبورگ را برا کی دیبا ییاجرا رانیمد ایو  نی. مسئولشودیاز صندوق لوکزامبورگ مستقر م ریغ 

از کل  %0.05 دیشرکت معاف هستند، اما با اتیها از مال. صندوقندینما نیی"( تعی"بانک سرپرست ای" depositary" یعنی)صندوق 

ها از صندوق یشود( پرداخت کنند. برخی"شناخته مtaxe d’abonnementاشتراک )که به عنوان" اتیعنوان مال بهخود را  یهاییدارا

 listed)به عنوان مثال  گرید یکاهش نرخ و برخ 0.01 طی( واجد شرایگذاران سازمانهیسرما یبرا یاختصاص یها)به عنوان مثال کالس

index trackers ،ETF قرضه کوچک( از آن معاف هستند. یهاصندوق او ی هادوقصن یهاها، صندوق 

شرکت  ای" SICAV" ریمتغ هیسرما با یگذارهیها )به عنوان شرکت سرماممکن است تحت قانون شرکت یگذارهیسرما یهاصندوق

 ی( سازماندهthe fonds communs de placement, FCP) یبه صورت قرارداد ای"( و SICAFثابت " هیبا سرما یگذارهیسرما

ندارد و به طور  یقانون تیشخص چیه FCPکه  یو سهامداران خود است در حال رهیمد ئتیشرکت با ه کی SICAF ای SICAVشوند. 

 .شودیم یندگیآن نما تیریشرکت مد یسو از یقانون

نهاد  کیبه عنوان  یاتخاذ کنند. صندوق چتر رصندوقیز یسر کی(" را همراه با umbrella) یممکن است ساختار "چتر هاصندوق

صندوق ممکن  کیاساس،  نیخود را بر عهده دارد. بر ا یهایو بده هاییدارا تیمسئول رصندوقیحال، هر ز نیشود؛ با ایمحسوب م یحقوق

گذار هدف هیگروه سرما ایسود  میتقس استیمتفاوت، س یگذارهیفلسفه سرما کی یباشد که هر کدام دارا شتهدا رصندوقیز نیاست چند

 کیمؤسسان ممکن است به عنوان مثال،  ب،یترت نیتواند واحد پول خود را انتخاب کند. به ایم رصندوقیمتفاوت داشته باشند. هر ز

 د.کنن یمتحده راه انداز االتیدر ا یگذارهیسرما یرا بر حسب دالر برا گرید یکیو  ژاپن،در  یگذارهیسرما یرا برا نیبر حسب  رصندوقیز

 UCITS اروپا( هیخرد اتحاد یگذارهیسرما یها)صندوق 
UCITS " 2009/65به راهبرد  عبارت نی" است. ا انتقال قابل بهادار اوراق در مشارکتی گذاریسرمایه برای تعهدات مخفف/EC  اروپا در

بازار واحد  کی جادیراهبرد، ا نیا هیاصالح شده است. هدف اول EU/2014/91توسط راهبرد  رایاشاره دارد، که اخ 2009 یجوال 13 خیتار

امات راهبرد، الز نی. ادر "اوراق بهادار قابل انتقال" بود یگذارهی( به منظور سرماopen-endedباز ) یهاصندوق یاروپا برا هیدر اتحاد

تنوع  ،یگذارهیقابل سرما یهاییمربوط به دارا نیراهبرد قوان نیکند. ایو نظارت بر صندوق را مشخص م تیریسازمان، مد یمشترک برا

 UCITS یهاوق. صنددهدیگذار را ارائه مهیاز سرما تیحما یسطح قو نیکند، بنابرایو استفاده از قدرت نفوذ را اعمال م ینگیصندوق، نقد

ممکن  UCITS( مناسب هستند. شوندی(" شناخته مretail investorsگذاران خرد )هی)که به عنوان "سرما یافراد خصوص یمخصوصا برا

 شود. یسازمانده SICAV/SICAF ای FCP کیاست به عنوان 

 یبررا انجام داده و از آن زمان تاکنون ره UCITSراهبرد  یساز ادهیپ 1988اروپا بود که در سال  هیکشور عضو اتحاد نیاول لوکزامبورگ

 آن را در صنعت حفظ کرده است.

قانون شکل گرفت؛  نیاصالح عمده در ا کی، 2002کار کرده است. در سال  UCITS میکردن رژ نیاروپا به طور مداوم در نو ونیسیکم

 جادیا نیکنند و همچن یگذارهیها سرماآن یتوانند بر رویمها بود که صندوق ییگسترش تعداد محصوالت و ابزارها رات،ییتغ نیتر یاصل
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و  یبهره ور شیشده است، افزا یمعرف 2009در سال  UCITS IVکه توسط راهبرد  راتییتغ نیبود. هدف ا یتیریگذرنامه شرکت مد

 جادیا قیگذار از طرهیاز سرما تیبود. حما اسیاقتصاد مق قیپس انداز از طر جادیو ا یمرز عیتوز لی، تسهUCITSرقابت در محصوالت 

" شناخته شده UCITS Vنظر به عنوان " دیتجد نیشد. آخر تیتقو ،ینظارت یهایرگذار و بهبود همکاهیبهتر به اطالعات سرما یدسترس

 ا تمرکز دارد.همیتحر نیسپرده و دستمزد و همچن میمربوطه به رژ راتییاعمال خواهد شد. تغ یبه قانون مل 2016است و تا اواسط مارس 

در ابتدا فقط  UCITSکه  یدر حال یدر حال رشد است. حت یهمچنان با سرعت قابل توجه یمرز نیگذار بهیسرما یهاصندوق عیتوز

به عنوان تنها محصول  UCITS یشده بود، در حال حاضر نام تجار یاروپا طراح هیها در سرتاسر اتحادصندوق یابیبازار لیتسه یبرا

 یهاصندوق سحال تأسی در ،ییدارا رانیاز مد یشتریتعداد ب جه،یشناخته شده است. در نت یجهان دهش عیتوز یگذارهیصندوق سرما

 UCITS ن،یالت یکایو آمر ایآس یاز کشورها یمشخص هستند. تعداد روزافزون یجهان عیتوز یاستراتژ کیرا با  UCITS یگذارهیسرما

 اند.رفتهیپذ ریگذا هیاز سرما تیاز حما یشده با سطح قابل توجه میتنظ یبه خوب و تیفیثبات، با کبا  یگذارهیمحصول سرما کیرا به عنوان 

 

 یجهان یمرور -لوکزامبورگ  گذاریهای سرمایه: صنعت صندوق1شکل 

 

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق گرید انواع 
 یها، که معموال به عنوان صندوقUCITS ریغ یهامورد صندوق درگرفتند تا  میتصم ییاروپا استمدارانی، س2008سال  یبحران مال یط در

 ای را اعمال کنند.، قوانین سختگیرانهشوندیشناخته م (Alternative Investment Funds, AIFs) نیگزیجا یگذارهیسرما

خود  میمستق ریطور غ ( و بهAIFMsها ) AIF رانیاروپا، مد هیاتحاد EU/2011/61، راهبرد UCITS میحال، بر خالف رژ نیا با

و  میتنظ ی. در عوض برادهدیها( را مخاطب قرار م SICARها و  SIFبخش دوم،  یهاصندوق یها )در لوکزامبورگ: به طور کلصندوق

 کنند و بفروشند. تیریاروپا مد هیخود را در سراسر اتحاد یها AIF توانندیاروپا م هیادمجاز اتح یها AIFM شتر،یب تیشفاف
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 (the Specialized Investment Fund, SIF) یتخصص یگذارهیسرما صندوق

SIF است. عالوه بر بازار معمول  طیو واجد شرا یگذاران سازمانهیسرما یشده برا میچند منظوره و تنظ یگذارهیصندوق سرما میرژ کی

. گذاردیمطابقت دارند، م SIFقانون  طیباال که با شرا ها را در دسترس افراد با ارزش خالص SIFامر  نیا ،یای و سازمانگذاران حرفههیسرما

 تیها محدود SIFکنند(.  یگذارهیسرما وروی 125،000 حداقل ایشده باشند و  ی" گواهwell-informedبه عنوان " دیبا یخصوص د)افرا

 یقانون یگزارش ده فی. وظاشوندیم یبررسرا اعمال کنند؛ استثنائات مورد به مورد  سکیتنوع ر یاصل کل دیندارند، اما با یگذارهیسرما

 است. رانهیکمتر سختگ UCITS یاهصندوق ای سهیدر مقا

 تواند قبل از اخذ مجوز، فعالیت خود را آغاز کند.نمیپردازند. صندوق یم CSSF بیو حسابرس به تصو یگذار، بانک سپردهSIF رانیمد

 یگذارانهیسرما یبرا نیگزیجا یگذارهیسرما یهایشده است که به عنوان استراتژ می(" تنظonshore) یساختار "ساحل کی SIF ن،یبنابرا

 ثبت SIF 1596، در لوکزامبورگ 2015 آوریل 30 خیگذاران خرد ندارند، مناسب است. در تارهیسرما ازیمورد ن تیحما زانیبه م یازیکه ن

 داشتند. تیریتحت مد ییدارا وروی اردیلیم 282.53که  بودشده 

 

 (ینتأمی – سکی)پوشش ر یپوشش یهادوقصن

 یها، صندوقها SIFلوکزامبورگ به عنوان  یپوشش یهاگذار، صندوقهیهدف سرما هیانتخاب شده و بر پا یگذارهیسرما یبه استراتژ بسته

 .شوندیم سها تأسی UCITS یحت ایبخش دوم 

داشته  یبخصوص تیموفق ،یه عنوان محل اقامت صندوق پوششلوکزامبورگ در پنج سال گذشته رشد کرده است و ب یصندوق پوشش بخش

 یهابه دنبال متمرکز کردن صندوق یبانیرق نیو همچن یقو یقانون طیمح کیکه به دنبال  یگذاران سازمانهیصندوق توسط سرما نیاست. ا

 .شودیمحل واحد هستند اداره م کیو خرد خود در  یسازمان

 یکه مهارت اصل ،ییدارا صیپوشش در لوکزامبورگ شکل گرفته است، که بر اساس تجربه تخص یهاصندوق بزرگ از صنعت صندوق کی

 .باشدیاست، م یخصوص یدر صنعت بانکدار

 

 پذیرسکیر هیو سرما یسهام خصوص یهاصندوق

مورد  سکیر هیو سرما یصسهام خصو یهاصندوق جادیا یطور معمول برابه اند ذکر شده ریلوکزامبورگ که در ز یگذارهیسرما یهاابزار

 :رندیگیاستفاده قرار م

 SIF خاص( ایبه عنوان مشارکت محدود )معمول  افتهیساختار یها 

 SICAR خاص( ایبه عنوان مشارکت محدود )معمول  افتهیساختار یها 

 اینشده  میمحدود تنظ مشارکت SOPARFI مادر( یهاها )مانند شرکت 
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" informedو " یگذاران سازمانهیدر دسترس سرما SIF ،SICAR (Société d’Investissement en Capital à Risque) مانند

در اوراق  میمستق ریغ ای میاما ممکن است فقط به طور مستق ست،ین یگذارهی، آن محدود به سرما2004ژوئن  15است. با توجه به قانون 

توسط سرپرست لوکزامبورگ  SICAR 208، تعداد 2008سپتامبر  30کند. در  یگذارهیهستند، سرما سکیر هیبهادار که به عنوان سرما

 فهرست شده بودند.

 

 امالک یگذارهیسرما یهاصندوق

مهم در بازار پس انداز اروپا که  ینقش ی( به طور سنتReal Estate Investment Funds, REIFsامالک ) یگذارهیسرما یهاصندوق

 یریها انعطاف پذنیدر دسترس است. ا یحقوق یاز ساختارها یعیوس فیاند. طکرده فایرد، اقرار دا ییکالس دارا نیلوکزامبورگ هم در ا

 ارائه رییتغ یبرا یو آزاد یحسابدار ی( انتخاب استانداردها%75 - %50قابل مذاکره ) leverageه و سود و سطوح یسرما عیدر مورد توز

 .کنندیدهندگان خدمات در طول عمر صندوق را فراهم م

 

 مسئوالنه یگذارهیاسرم

و باب روز است.  یروند کل کیکوچک به  اریمسئله بس کیشدن از  لی( درحال تبدResponsible Investingمسئوالنه ) یگذارهیسرما

مربوط  ALFI-KPMG ی. نظرسنجکنندیتمرکز م RIمحصوالت  یروای ندهیبه طور فزا ییدارا رانیکه مد دهدینشان م ریمطالعات اخ

در  تیریتحت مد یهایی، دارا2014دسامبر در که  دهدیمنتشر شد، نشان م 2015که در ماه مارس  وپامسئوالنه ار یگذارهیبه سرما

د ٪ داشته است. رش25، نرخ رشد 2012در دسامبر  وروی اردیلیم 238با  سهیکه در مقا دیرس وروی اردیلیم 372مسئوالنه به  یگذارهیسرما

 .شودیم تیهدا یگذاران سازمانهیسرما ٪ عمدتا توسط25قابل توجه 

 .دهدیمسئوالنه در اروپا را ارائه م یگذارهیسرما یهامکان نیرا درباره بزرگتر یاتیصفحه جزئ نییموجود در پا شکل

 

 کوچک یگذارهیسرما یهاصندوق

 یسازمان ای یخصوص ،یتجار ،یگذاران اجتماعهیهستند که از سرما یگذارهیسرما یهاها(، ابزار MIVکوچک ) یهایگذارهیسرما یهاابزار

ای گسترده فیوجود دارد، که از ط MIV 105از  شیکنند. ب یگذارهیخرد سرما یهاییها را در داراتا آن کنندیم نیخود را تام یمنبع مال

 شیشده هستند. ب میتنظ یگذارهیسرما یهاها ابزار٪ آن50از  شی( و بMicrorate 2014)منبع:  کنندیاستفاده م یقانون یتارهااز ساخ

 کوچک در لوکزامبورگ مستقر هستند. یهادالر اوراق بهادار قرضه اردیلیم 4.5شده با مجموع  میتحت نظارت و تنظ یها MIVاز  یمیاز ن

در  2006سال  هیاست که در ماه ژوئ یانتفاع ریانجمن مستقل و غ کی( LuxFLAGصندوق لوکزامبورگ ) یگذاربرچسب آژانس

 یرا برا تیمسئوالنه، وضع یگذارهیسرما یهادر بخش یگذارهیسرما یهاها به صندوقبا دادن برچسب LuxFlagشد.  جادیلوکزامبورگ ا

 – دهدیسه برچسب ارائه م LuxFLAG. در حال حاضر کندیم تیحما داریتوسعه پا یمنابع مال نیتأمو از  کندیگذاران واضح مسپرده

ها برچسب نی. هدف اLuxFLAG Environmentو برچسب  LuxFLAG Microfinance، برچسب LuxFLAG ESG برچسب

خود را، به طور  یهاییدارا زانیم نیشتریب ه،شد یگذاربرچسب یگذارهیدهد که صندوق سرما نانیگذاران اطمهیاست که به سرما نیا

 .کندیم یگذارهیسرما طیمح ایکوچک و  یهاقرضه یهابه صورت مسئوالنه در بخش م،یمستق ریغ ای میمستق



 

 : بخش مالی لوکزامبورگ11فصل 

170 

 
 KPMJ/ALFI European Responsible Investing Fund Survey / 2015منبع: 

 

 مهیب صنعت 
المللی به چشم در بازار بین یریبه طور چشمگ مهیصنعت ب ،یمحصوالت مال ریبزرگ در لوکزامبورگ وجود دارد. همانند سا مهیصنعت ب کی

 .دیآیم

 

  مهیب

عدد در بازار  44عدد در صنعت عمر و  51تعداد،  نی. از اکردندیم تیدر لوکزامبورگ فعال مهیشرکت ب 98از  شی، ب2014 هیژوئ 1 در

 ها در هر دو فعال بودند.داشتند و سه عدد از آن تیعمر( فعال ریغ ای Property & Casualty, P&Cامالک و سانحه )

 (.اردیلیم 10: ییاتکا مهیب ارد،یلیم 3عمر:  ریغ ارد،یلیم 20بود. )عمر:  وروی اردیلیم 32ساالنه به مبلغ  مهیب حق

و  یمرز نیب یزندگ نیبه دست آمده، از فروش تضم مهیاز کل حق ب %83.9است.  یزندگ نیتضم مه،یصادرات صنعت ب یدیکل محصول

 یبه طور مساو شتریب وکارکسبکه  یورده است، در حالرا به دست آ یالمللی کمترنفوذ بین P&Cبازار  .است یاز فروش داخل %4.4فقط 

 شده است. میقست( %5.4) ی( و تجارت داخلمهیاز کل حق ب %6.3) یمرز نیفروش ب نیب

 کند.ینفر را استخدام م 3،725از  شیبخش ب نیا
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 ییاتکا مهیب

 ریگذاران عمده فروش تحت تأثمهیاز ب یتعداد محدودبازار تنها با  نیدر لوکزامبورگ وجود دارند. ا ییاتکا مهیمشاغل ب 226از  شیب

 وابسته قرار گرفته است. یهاشرکت

 یبخش ایاست که همه  ییهاسازمان ای یدولت ،یتجار ،یمال ،یسازمان صنعت کیمتعلق به  ینهاد قانون کیوابسته،  ییاتکا مهیشرکت ب کی

 .دهدیآن سازمان و وابستگان آن را تحت پوشش قرار م یهاسکیاز ر

. همچنان دنشویها در داخل و خارج از کشور استفاده مسکیپوشش ر یبزرگ برا یهاوابسته در سراسر جهان توسط شرکت یهاشرکت

 نیتام یرا برا یتر یجهان کردیرو مه،یب دارانیخر شوند،یالمللی گرا مبین شتریها بو شرکت افتهیدر سراسر جهان کاهش  یکه موانع تجار

 یجهان سکیر یمال نیتام یاستراتژ کی زیآم تیموفق یمهم در اجرا ینقش توانندیوابسته م یهاو شرکت رندیگیمدر نظر  سکیر یمال

 کنند. یباز

 لیها تبدشرکت نیا یاروپا برا شرویداد، لوکزامبورگ به محل پ یوابسته را مهیب یهاشرکت سبه تأسی 1984که قانون در سال  یزمان از

 شده است.

 

 ینظارت مرجع

در  دهیمسئول نظارت سنج CAAاست.  Commissariat aux Assurances (CAA)لوکزامبورگ،  مهیصنعت ب ینظارت مرجع

. شوندیم میتنظ مهیاست که توسط قانون ب یخاص یبازنشستگ یهاها و صندوقبخش نیفعال در ا یهاواسطه ییاتکا مهیو ب مهیب یهابخش

 .شودیانجام م بودجهو  یدارخزانه ریکار تحت نظارت وز نیا

CAA یخدمات مال یاتیاستفاده از طرح عمل نیتضم یبرا ییاروپا نهیفعال است و به خصوص در زم اریالمللی بسدر سطح بین (Financial 

Services Action Planکندیتالش م اریبس مهیب نهی( در زم .CAA  ینشستگو باز ییاروپا یهامهیب تهیعضو فعال کم کیبه عنوان 

 یقانون ریو تفاس نی( است که قوانthe European Insurance and Occupational Pensions Committee, EIOPCمشاغل )

 یهامهیسرپرستان ب تهیو کم دیجد نیدر انجام مطالعات با توجه به قوان ونیسیو به کم کندیم هیاروپا را ته هیاتحاد یهامربوط به راهبرد

 ,the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisorsمشاغل ) یگو بازنشست ییاروپا

EIOPCکندیم یزنیاحکام مشورت و را نیا یاحکام و مقررات مربوط به اجرا سینو شیدر مورد توسعه پ ونیسیکه با کم کندی( کمک م. 

 یصندوق بازنشستگ صنعت 
اند. شده یچندگانه طراح یهاشرکت ایالمللی و بین یبازنشستگ یهاطرح تیریمد یبرا ژهیکه به طور و ابزار در لوکزامبورگ وجود دارد سه

 در همان نیشده استفاده شود، و ا فیمشارکت تعر یهاطرح ایشده و  فیتعر یایمزا تیریمد یبرا توانندیها مابزار نیبسته به ساختار، ا

ا اروپ هیاتحاد نیمطابق با قوان نهیزم نیشود. قانون لوکزامبورگ در ا ستأسی 152" یدوق "چترصندوق به عنوان صن نیاست، اگر ا رساختا

 اروپا قابل اجرا هستند. هیخارج از اتحاد یهاشرکت یبرا یها به طور مساوساختار نیحال ا نیاست؛ با ا

 SEPCAV (société d’épargne-pension à capital variable) نوع  یگذارهیبا صندوق سرماSICAV است  سهیقابل مقا

 مناسب است. یشده بازنشستگ فیمشارکت تعر یهاطرح یو برا
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 ASSEP (association d’épargne-pension) شده مناسب  فیتعر یایمزا یهاشده و طرح فیمشارکت تعر یهاطرح یبرا

 نیهمچن ASSEP کیمطابقت دهد.  یساختار حقوق کیرا در  ( هر دو نوع طرحیتواند با استفاده از ساختار چندگانه )چتریاست و م

 کنار گذاشته شود. دیمناسب با ریحالت، ذخا نی. در اهدرا پوشش د تیمرگ و معلول یایمزا تواندیم

 

)حکم  یشغل یمربوط به بازنشستگ نیاروپا در مورد قوان هیشده است که احکام اتحاد مظیتن 2005 یجوال 13دو ابزار توسط قانون  نیا

IORPجادیبر ا یمبن 1999ژوئن  8و قانون  گذاردی( را به اجرا م SEPCAV  وASSEP کندیرا اصالح م. 

 ها، که تحت نظارت صندوق نیقرار دارد. ا مهیدر چارچوب قانون ب یپس انداز بازنشستگ یسوم برا نهیگزCommissariat aux 

Assurances  یبازنشستگ یهاند، به عنوان صندوقاشده فیتعر 2000اوت  31قرار دارند و توسط قانون CAA شوندیشناخته م .

 ای( و یهر دو نوع در ساختار چتر ایشده ) فیتعر یایمزا یهاشده و طرح فیتعر شارکتم یهاطرح یبرا CAA یصندوق بازنشستگ

 اعضا مناسب است. افتادگی کار از ایدر صورت مرگ  یلیتکم یایمزا

 

 یگروه مهیقرارداد ب ،(Pension Pooling) یحقوق بازنشستگ یکوچکتر، ابزار جمع آور اسیز مقشروع ا یبرا نیگزیجا یهاحل راه

(Group Insurance Contractو روش اعتماد بازنشستگ )ی (Pension Trust.است ) 

 

 یحقوق بازنشستگ یآور جمع

صندوق  یهاییدارا تیریدر مد( economies of scale) مقیاس اقتصاد جادیا یبرا ،یحقوق بازنشستگ یصندوق جمع آور یهاابزار

 اند.شده یطراح یبازنشستگ

 کی یها براییدارا یبه منظور جمع آور یسرپرست کی ای ییدارا تیریشرکت مد کیاغلب توسط  یحقوق بازنشستگ یجمع آور یهاابزار

 خود ارائه انیرا به مشتر یابزار جمع آور نیا ،ی. سازمان بانشودیم یمتحده( راه انداز االتیخاص )به عنوان مثال درآمد ثابت اکالس

 .دهدیم

مند به جمع شود که عالقه تیریمد یتیشرکت چند مل کیممکن است توسط  یحقوق بازنشستگ یصندوق جمع آور ابزار کیعوض،  در

به  ای یبه طور قانون توانندیم یحقوق بازنشستگ یصندوق جمع آور یها. ابزارباشدیوابسته م یهاشرکت یبازنشستگ یهاییدارا یآور

 شوند. ی( سازماندهFCP) یصندوق قرارداد کیبه عنوان  ای( و SICAV/SICAFشرکت ) کیعنوان ساختار 

 یبخش مال کارشناسان 
 کی که در ییهااز شرکت یادیبلکه تعداد ز شود،یو حسابرسان م یحقوق یهاشرکت مه،یب یهاها و شرکتنه تنها شامل بانک یمال مرکز

 .شودیشامل م زیتخصص دارند را ن یجامعه مال یای براحرفه سیچند سرو ای

را  PSF ای("Financial Sector Professional) ی"متخصص بخش مال تیموقع جادی، دولت لوکزامبورگ قانون ا1993 لیآور 5 در

تحت نظارت و مقررات سرپرست  دیبا کنند،یم تیلکار، فعا نیای در اکه به طور حرفه یقیکرد، که طبق آن افراد و اشخاص حق بیتصو
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خدمات  یباال تیفیاز ک نانیبا حصول اطم ،یاساس ریغ یهاتیفعال یبرون سپار لیدولت به دنبال تسه تا،راس نیباشند. در ا CSSF ،یمال

از  یعیوس فیرا به ط PSF تیوضع جیتخصص، دولت به تدر شیدر بخش است. از آن زمان، و در پاسخ به روند افزا ازیمورد ن یو محرمانگ

 مکمل گسترش داد. یهاتیفعال

PSF شوندیم میها به سه دسته تقس: 

 یاوراق بهادار خصوص رانیمد ون،یسیعوامل کم ،یمال یکارگزاران در ابزارها ،یگذارهی)مشاوران سرما یگذارهیسرما یهاشرکت، 

ها در سهام ایکنندگان واحدها و  عیتوز ،یمال یگذاران ابزارهامهی، بخود هستند، سازندگان بازار یهاکه مسئول حساب یمتخصصان

مرکز تجارت چندجانبه  کیکه  یگذارهیسرما یهاو شرکت یواسطه مال یهاها(، شرکت UCI) یکتمشار یگذارهیمشاغل سرما

(Multilateral Trading Facility, MTFرا در لوکزامبورگ اداره م )کنندی 

 PSF به  یهاییای داراسرپرستان حرفه ،یمال یای ابزارها)عوامل ثبت شده، سرپرستان حرفه یگذارهیسرما یهاشرکتبه جز  ییها

 دهند،یانجام م یتبادل ارز خارج اتیکه عمل یشده مجاز در لوکزامبورگ، افراد میبازار تنظ کی یاپراتورها ،یمال یهااز ابزار ریغ

رک، صندوق پس انداز مشت رانیمد ،یاوراق بهادار، دفاتر خانوادگ اتیوام، متخصصان انجام عمل اتیانجام عمل انمتخصص ،یبده یابیباز

 (یمرکز یهاو نگهبانان حساب تیریدهنده شرکت و خدمات مد لیبزرگ، متخصصان تشک یهاعوامل انتخاب مکان شرکت

 PSF یبخش مال یعوامل ادار ،یمشتر یعوامل ارتباطمکمل آن( را به عهده دارند ) ای)و  یمربوط به بخش مال یهاتیها، فعال، 

 یارتباط یهاشبکه یو اپراتورها هیاطالعات ثانو یفناور یهاستمیو س یمال ستمیس هیاطالعات اول یفناور یهاستمیس یاپراتورها

 (.یبخش مال

 یمرکز مال گرید یهاستون 
 ن،ی. بنابراباشدیم داریاقتصاد پا کی نیبه منظور تضم یز مالمرک یهاتیاعالم شده توسط دولت لوکزامبورگ، گسترش فعال استیس کی

مه کار را ادا نیا زین ندهیگوناگون را توسعه داده و در آ یهاتیاز فعال یعیوس فیخود، ط یسنت یهالوکزامبورگ در گذشته، در کنار ستون

 .شودیه ممطابقت داد دینوآورانه، صنعت به طور مداوم با روند جد یتیذهن باخواهد داد. 

بزرگ است که در  یکیتجارت الکترون یهاشرکت یدفاتر مرکز زبانیکار چند زبانه آن، لوکزامبورگ م یرویو ن یمرکز تیتوجه به موقع با

راه  زیها نشرکت نیاز ا یاریبس جه،ی. در نتبرندیبهره م ییپاسپورت اروپا تیو از مز کنندیاستفاده م ییخارج از لوکزامبورگ از بازار اروپا

 نهیدر اروپا در زم شرویپ یمرکز مال کیلوکزامبورگ به  جهیاند و در نتخود را در لوکزامبورگ مستقر کرده کیپرداخت الکترون یهاحل

 شده است. لیتبد یکیپرداخت الکترون

 (دی" مراجعه کنتالیجیبر اقتصاد د یا"مقدمه 12در لوکزامبورگ به فصل  یکیدر مورد تجارت الکترون شتریکسب اطالعات ب ی)برا

و مراکز  کندیمتصل م ییبزرگ اروپا یهاتختیرا به پا لوکزامبورگکم که  ریبا تاخ یهالوکزامبورگ، مانند شبکه یعال یهارساختیز

 هستند. تیموفق نیا گرید لیآن، دو دل شرفتهیپ یهاداده

شرکت  1700از  شیبانک و ب 140از  شیاست. با ب FinTechخود در منطقه  یهاتیاست که لوکزامبورگ در حال گسترش فعال یعیطب

 FinTech یهارا به شرکت یآل دهیا طیلوکزامبورگ شرا ،یتخصص اریبس یمرز نیبوم( ب ستی)ز ستمیاطالعات و ارتباطات، و اکوس یفناور

 یگذارهیسرما یهانوپا( طرح یها)شرکتها . به استارتاپدهدیارائه م ییاروپا انیمشتر گاهیبه پا دنیو رس خود وکارکسبگسترش  یبرا
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 میآسان به تصم یقابل توجه و دسترس یبازار محل کیکه  ی. به لطف مرکز مالشودیها ارائه ممراحل مختلف توسعه آن یبرا یمختلف

امن به حساب  طیمح کیدر  دیمحصول جد کی یراه انداز یآل برا دهیپلتفرم ا کیکند، لوکزامبورگ به عنوان یرا فراهم م رندگانیگ

 .دیآیم

شده  renminbi یمرز نیب یگذارهیمحصوالت سرما یبرا ورویقطب در منطقه  نیبه مهمتر لیتبد زیلوکزامبورگ ن ر،یاخ یهاسال در

 یارگذهیسرما یهاآن به طور خاص به صندوق یهاتی. فعالکندیم فایا renminbiالمللی کردن در بین ینقش قابل توجه جهیاست و در نت

RMB اوراق قرضه ،Dim Sum  اوراق قرضه که در خارج از کشور چین صارد شده ولی کماکان با واحد پول(renminbi  عرضه میشوند

متمرکز است. در  RMBتجارت  یو امور مال RMBها در ها و سپرده، وامRMB ی، نقل و انتقال بانکو نه واحد پول کشور صادر کننده(

 کند.یم فایاروپا ا یمراکز مال انیرا در م یمبورگ نقش اصلها، لوکزادسته نیهمه ا

ست. در و چه از نظر مقدار ا تعداددر اروپا، چه از نظر  renminbiمرکز اوراق بهادار  نی( بزرگترLuxSEاوراق بهادار لوکزامبورگ ) بورس

 شیب قرار دارد، با سهم بازار یرتبه سوم در سطح جهان بورس در ،المللیاوراق بهادار بین یبرا شرویخود به عنوان بورس پ تیموقع یراستا

 خود از هنگ کنگ و سنگاپور دارد. ییایآس انیرتبه سوم را پس از همتا ا،یدر خارج از آس Dim Sumاز اوراق قرضه  %40از 

ندوق در اروپا را گرفتند، ص جادیبه ا میتابعه خود در هنگ کنگ تصم یهاشرکت قیکه از طر ،ینیچ ییدارا ریپنج نفر از شش مد تعداد

 اند.لوکزامبورگ را به عنوان محل اقامت و مقر خود انتخاب کرده

شعبه در اروپا و تخصص آن در  جادیا یبرا ،المللیبین یمؤسسات مال یبرا یحیپلتفرم ترج کیلوکزامبورگ به عنوان  تیتوجه به وضع با

 انکب ،(Bank of China) نیاند: بانک چکرده ساره اروپا را در لوکزامبورگ تأسیمراکز خود در ق ،ینیشش بانک چ ،المللیبین یامور مال

 Agricultural) نیچ ی(، بانک کشاورزChina Construction Bank) نیساز چ و، بانک ساخت (ICBC) چین بازرگانی و صنعتی

Bank of Chinaنی(، بانک بازرگانان چ (China Merchants Bank( و بانک ارتباطات )Bank of Communications.) 

(" در Shariah) عتی"شر شگامیکه از خدمات سازگار پ یکرده است، نقش فاینقش ا ،یاسالم یبه عنوان مرکز مال نیهمچن لوکزامبورگ

 مهیشرکت ب نیکرد و اول ستأسی 1978را در سال  یاسالم یبود که مؤسسه مال ییکشور اروپا نیاروپا رشد کرده است. لوکزامبورگ اول

 ییبازار اروپا نیلوکزامبورگ در خارج از مرز به چند (takaful) تکافل یشناخت. امروزه قراردادها تیرسم به 1983را در سال  یاسالم

 .شودیفروخته م

سال  . در( را عرضه کردیبود که صکوک )اوراق قرضه اسالم ییبورس اوراق بهادار اروپا نی، بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ اول2002سال  در

از  ی، تعداد قابل توجه2014تا  2002بین سالهای صادر کرد. در  ورویرا در واحد  یبود که صکوک دولت یکشور نی، لوکزامبورگ اول2014

 Goldmanو  یجنوب یقایپاکستان، افر التیای از ابرجسته یها، صکوک2014از جمله در سال  ،یو دولت تیشرکاوراق صادرکنندگان 

Sachsدندیبورس اوراق بهادار لوکزامبورگ برگز یرا بر رو ، صکوک. 

 یادیتعداد ز ،یمرز نیصندوق ب عیو شرط در توز دیق یدر جهان و رهبر ب شرویپ یگذارهیسرما یهااز صندوق یکیبه عنوان  لوکزامبورگ

 ،یاسالم یگذارهیسرما یهاتعداد صندوقرا جذب کرده است. امروزه لوکزامبورگ از لحاظ  عتیسازگار با شر یگذارهیسرما یهااز صندوق

 به خود اختصاص داده است. یو عربستان سعود یسوم را در سراسر جهان پس از مالز یرتبه

 

 



 

175 

 (LuxSE) اوراق بهادار لوکزامبورگ بورس 
 دار لوکزامبورگ، عرضهبورس اوراق بها ،یواحد پول 55صادر کننده در سراسر جهان و در  3000از  شیاوراق بهادار از ب 40000حدود  با

 هیسرما یهادر بازار تیفیبرچسب شناخته شده از ک کی المللی است. "عرضه شده در لوکزامبورگدر اوراق بهادار بین شرویپ یکننده جهان

 .دهدیرا ارائه م یو گزارش ده یتجارت سیو سرو کپارچهیعرضه  کیاست، که 

المللی است. در بین هیسرما یبورس اوراق بهادار لوکزامبورگ در بازارها شگامیه نقش پبار نشان دهند نیاول یبرا ینگرش قو کیو  ینوآور

ه را ب دیجد یعرضه شد از آن زمان به طور مداوم به صادرکنندگان کمک کرده است تا ابزارها ییتبادل اوراق قرضه اروپا نیاول 1963سال 

عرضه  نیرا عرضه کرد، نخست یسپرده جهان یبود که گواه یسازمان نیاول ل،امث یبازار عرضه کنند. بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ برا

 یاردکوتاه از مو ستیل کیتنها  نیاوراق قرضه شنگن را عرضه کرد. ا نیاول رایبار اوراق قرضه سبز و اخ نیکننده صکوک در اروپا بود؛ اول

 بوده است. شرویصادرکنندگان پ یبرا دیجد یباز کردن بازارها نهیاست که بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ در زم

و  CoCo، اوراق قرضه تحت پوشش، اوراق قرضه Euro Medium Termاز اوراق بهادار وام، مانند اوراق بهادار  یعیوس فیط عرضه

 اوراق بهادار 3500و  ییاوراق قرضه اروپا 17000 شیسازمان که ب نیبورس اوراق بهادار لوکزامبورگ است. ا یتجارت اصل گر،ید یاریبس

شور ک 70از  شیب یدولت یهااوراق قرضه پربازده رتبه اول را بدست آورده است و وام لیدر اروپا به دل کند،یرا عرضه م یمال یبانیتحت پشت

 .کندیرا عرضه م

م عرضه شده است. عالوه بر کالس سها 6500از  شیبا ب یگذارهیسرما یهابخش بزرگ در بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ صندوق نیدوم

 .کندیم قیموضوع را تصد نیا ،المللیو بین یداخل یهاسهام از شرکت 240اوراق و  5500از  شیب ن،یا

 می" تنظBourse de Luxembourgحق انتخاب از دو بازار مختلف در بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ را دارند: بازار " صادرکنندگان

 ." )که تحت قوانین آزاد تری فعالیت میکند(Euro MTF" چند جانبه شده میتنظ تبادالتاروپا و بازار  هیاتحاد تحت قوانین شده

 یهشده اتحاد می(، صادر کنندگان را به عنوان بورس تنظBourse de Luxembourgشده بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ ) میتنظ بخش

 .کندیو خرد را فراهم م یان سازمانگذارهیبه سرما یو دسترس شناسدیم تیاروپا به رسم

Euro MTF ه ک یصادرکنندگان ی. برادهدیاروپا ارائه م هیشده اتحاد میتنظ رانهیسختگ یهاباال و جذاب را به بازار تیفیبا ک ینیگزیجا

باال فراهم  تیفیبا کعرضه  یرا برا رتریانعطاف پذ ریمس کی Euro MTF دهند،یرا هدف قرار م یسازمان طیگذاران واجد شراهیسرما

عرضه اوراق بهادار وام در اروپا شده  یمرکز تجارت چندجانبه برا نیبه بزرگتر لیشد و تبد ستأسی 2005در سال  Euro MTF. کندیم

ای از صادر گسترده فیو ط شودیشناخته م تیبه رسم یالمللی و مؤسسات جهانبین یبه طور کامل توسط نهادها Euro MTFاست. 

 .کندین از سراسر جهان را جذب مکنندگا

 عرضه شده وروی ونیلیتر 1از  شیبه ارزش ب دیاوراق بهادار جد 10000از  شیب 2014هر دو بازار همچنان ادامه دارد و در سال  تیمحبوب

 یدر روند تجار رشیذعرضه و پ دییمراحل تا هیمحور، نظارت بر کل یمشتر کردیبر رو یبورس اوراق بهادار لوکزامبورگ مبتن تیاست. موفق

 .عرضه شوند یکوتاه اریدر مدت زمان بس اداراوراق به نکهیاز ا نانیاطم یاست، برا

 یهمراه با خدمات گزارش ده ن،یشده است و ا رفتهیتجارت پذ یبرا کیستماتیاوراق بهادار عرضه شده در لوکزامبورگ به صورت س تمام

 .کندیالمللی فراهم مصادرکنندگان بین یپنجره واحد تجارت برا کیارائه  یبراامکان را  نیبورس اوراق بهادار لوکزامبورگ، ا
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ده است تا امکان را دا نیباال، به بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ ا تیفینوآورانه و با ک یخدمات و استانداردها یبرا انهیشگرایپو کردیرو کی

به  ، که متعلق و وابستهFundsquare 2013بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ در راستا،  نی. در اابدیخود تکامل  یو بازارها انیبا مشتر

روزافزون بازرگانان صنعت صندوق در  یهاینگران یرا برا ییهاشرکت راه حل نیشده است. ا جادیا ت،اس یگذارهیصنعت صندوق سرما

مربوط  یراه حل دوجانبه مرکز قیاز طر یدم استاندارد سازمختلف و ع یهافرآیند ،یزائد و اضاف یهاستمیس ،یناکارآمد ها،نهیخصوص هز

 دهد.یارائه م تیریو خدمات سفارش مد یدهبه گزارش

 رجوع کنید. www.fundsquare.netو  www.bourse.luبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 CETREL / SIXپرداخت  اتخدم 
راه حل مشترک در خدمات پرداخت شده بودند، به  کیکه خواهان ارائه  یمؤسسه مال 11از  ومیکنسرس کیتوسط  1985دسامبر  3 در

از هدف آن به عنوان  CETRELشد. نام  ستأسی یتعاون کیبه عنوان  ،یاتیعمل یهانهیو هز یگذارهیمنظور اجتناب از تکرار سرما

CEntre de TRansfert ELectronique ( شکل گرفته شد.یکی)مرکز انتقال الکترون 

 یهاداد تا مشارکت رییتغ( Société anonyme – SA) محدود عمومی شرکتبه  یخود را از تعاون تیوضع CETREL، 2008سال  در

 یداریرا خر CETREL SA گذارانیبن یهاسهام شرکتاز  SIX GROUP AG، 50%، 2009 هیژانو 30کند. در  لیرا تسه یخارج

 SIX GROUP AGشرکت وابسته متعلق به  کی. به CETREL S.Aمانده را به دست آورد.  یباق %50، 2014 لیآور 1کرد و در 

 شد. کپارچهیشد و در بخش خدمات پرداخت  لیتبد

SIX قیاز طر CETREL بخش  نفر را در 240 یو به صورت محل کندیبه بازار لوکزامبورگ خدمت مIT نفر  156و  یدفتر یو کارها

ساعت روز  24روز هفته و  7را در  کیالکترون وکارکسب یهافرآیندو  کندیاستخدام م شوندیروبرو م یکه با مشتر ییرا در بخش کارها

مورد توجه  اریت، بسقابل اعتماد توسط جامعه که در خدمت آن اس کیطرف و شر یارائه کننده ب کیبه عنوان  انسازم نی. ادهدیارائه م

 قرار گرفته است.

 CETREL  خدماتmodular acquiring حساب  تیری: از مددهدیپردازش را پوشش م رهیو تمام زنج دهدیرا به بازرگانان ارائه م

ز ا CETRELبازپرداخت.  فرآیندو  یبازرگانان تیریمد ه،یو تسو (clearing) ِکِلر تا یدر هر واحد پول merchant creditingو 

است که با مکمل خدمات ارزش  pan-EU acquiring خود در پلتفرم انیخدمات به مشتر رائه، اکنون قادر به اSIXادغام با  قیطر

 افزوده هستند.

 CETREL و  یسفارش یهاراه حلmodular فرآیند. کندیرا فراهم م یبانک یهاپرداخت و کارت شیاعتبار، پ ،یبده فرآیند یبرا 

برآورده  یکارت خود را برا تیریتا مد سازدیها را قادر ماست که بانک یکاربرد یهاو برنامه هاستمیاز س یعیوس فیصدور شامل ط

را بتوان شروع و  هافرآیندمنظور انجام شده شده است که  نیبه ا رساختیز یخود، شکل دهند. طراح یردو الزامات ف ازهایساختن ن

 ها را اصالح کرد.هنگام و بالدرنگ بتوان دادهنظارت کرد و در هر زمان به صورت ب

 تینها در CETRELکندیم نیتام یمؤسسات مال یمناسب و مطمئن را برا یهاراه حل ،یکیتکنولوژ یازهاین نی، بر اساس آخر .

 و یارشات سازمانامن، گز یهالیانتقال فا ،the brand MultiLineتا  یبانک یکاربرد یهامتمرکز برنامه تیریاز مد یراه حل نیچن

 .شودیشده را شامل م تیریمد ICTو  ISPخدمات 

 مراجعه کنید. services.com-payment-www.sixو  www.cetrel.luهای سایتبرای کسب اطالعات بیشتر، به وب

http://www.bourse.lu/
http://www.fundsquare.net/
http://www.cetrel.lu/
http://www.six-payment-services.com/
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  CLEARSTREAM 
 رد.اروپا، در لوکزامبورگ قرار دا یمال یفعال در بازارها یاصل یسسه تهاترؤاز دو م یکی، Clearstream International یمرکز دفتر

سازمان  نیالمللی خدمات پس از فروش است. اکننده بین نیتام کی Deutsche Börse ،Clearstreamشرکت متعلق و وابسته به  کی

و  یشرکت خدمات سرپرست نیداده شود. ا لیتحو یتجار یهاطرف نیاوراق بهادار به سرعت و به طور موثر ب که پول و کندیم نیتضم

بازار را پوشش  45. شبکه آن دهدیارائه م یمشتر 2500به  یمشتر هیرا بر پا یگذارهیسرما یهادوقسهام، اوراق قرضه و صن هیتسو

 شیشرکت روزانه ب نی. ادهدیرا ارائه م قهیوث تیریاز جمله وام دادن اوراق قرضه و مدای از خدمات گسترده فیط Clearstreamدهد. یم

 .کندیم هیتراکنش را تسو 250000از 

Clearstream International توسط ادغام  2000سال  هیدر ژانوCedel International  وDeutsche Börse Clearing لیتشک 

 شد.

 مراجعه کنید. www.clearstream.comبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 ی صنعتیهاانجمنو  هاسازمان 
ABBL - انجمن بانکداران لوکزامبورگ 

 هستند یچه کسان هانآ

است که  یبخش مالدر  یاانجمن حرفه نیترو بزرگ نیتریمیشد، قد ستأسی 1939(، که در سال ABBLبانکداران لوکزامبورگ ) انجمن

آن  یبرا ایلوکزامبورگ و  یکه در بخش مال ینیمتخصص گریشده و د میتنظ یمال یهاواسطه نیو همچن یمؤسسات مال تیاکثر یندگینما

 .داردرا به عهده  کنندیکار م

کل بخش  یبه عنوان صداو  کندیم متحدو  تیخود را تقو ی، منافع اعضاABBLلوکزامبورگ، انجمن  یتوجه به تنوع در مرکز مال با

 کند.یالمللی عمل مو بین یکل بخش( در موضوعات مختلف در سطح مل ندهی)نما

 کنندیچه کار م هاآن

ABBL ن،یها در مورد قوانو پروپوزال یادهیدر اروپا و لوکزامبورگ را در قالب مقاالت عق یو اجتماع یمال ،یاقتصاد ،یاسیتحوالت س 

ال و به طور فع باشدیخود م یمنافع اعضا یانجمن حام نی. اکندیم ینیبشیالمللی پو بین ییاروپا ،یدر سطوح مل یو بانک یاتیمقررات مال

 .کندیالمللی مختلف شرکت مو بین یمل تهیسازمان و کم 50از  شیدر ب

ABBL ندهیبه طور فزا ینظارت طیمح کیو  ایپو یبازار مال کیکار در  یخود را برا یاعضا ازیمنابع و خدمات مورد ن ،یآگاه نیهمچن 

ای کمک حرفه یهادستورالعمل یمقررات و استانداردها و توسعه ن،یقوان یخود در اجرا یبه اعضا ABBL ن،ی. بنابراکندیفراهم م دهیچیپ

 .کندیرا آگاه م هاو آن کندیم

آن و صنعت  یرا به نفع اعضا کیو استراتژ یفن یهایرودو ABBL ،یکار یهاها و گروهانجمن ،یفن یهاتهیخود، کم یهاگروه قیطر از

 .کندیفراهم م یلوکزامبورگ به طور کل یمال

http://www.clearstream.com/
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و  یخود در تمام مسائل اجتماع یبه اعضا ،یتوافقنامه مذاکره جمع کی قی، از طرABBL ان،یانجمن کارفرما کیبه عنوان  سرانجام،

 کند.یکمک م یکارگر یهاهیاتحاد به یالکار و حقوق در بخش م طیمذاکره در مورد شرا ،یکارگر

 :باشندیم ریبه طور خالصه به شرح ز ABBL خدمات

 دهدیاروپا و فراتر از آن قرار م هیسطوح در لوکزامبورگ، اتحاد نیخود را در باالتر یاعضا منافع. 

 هددیخود ارائه م انیهمتا به هاوهیش نیتبادل نظر و بهتر یپلتفرم، برا کیخود  یاعضا به. 

 کندیمقررات و استانداردها کمک م ن،یقوان یخود در اجرا یاعضا به 

 گذارد، به یم ریشان تأثوکارکسبکه بر  یدیجد یهایتکنولوژ نیو همچن یو مقررات یتحوالت قانون نیخود را در مورد آخر یاعضا

 .داردیروز نگه م

 کندیو قانون کار کمک م یخود در تمام امور اجتماع یاعضا به. 

 دهدیم عیآن را ترف نفعااللوکزامبورگ و  یمال مرکز. 

 دهدیارائه م یآموزش یهامؤسسه آموزش خود، برنامه قیطر از. 

www.abbl.lu 

 

ALFI - گذاریسرمایه انجمن صنعت صندوق ( لوکزامبورگAssociation of the Luxembourg Fund Industry) 

 1988لوکزامبورگ است. انجمن در سال  یگذارهیصندوق سرماجامعه  ندهی( نماALFIلوکزامبورگ ) کذاریسرمایه صنعت صندوق انجمن

از  یعیوس فیو ط ییدارا تیریمد یهامستقر در لوکزامبورگ، شرکت یگذارهیصندوق سرما 1300از  شیب ندهیشد و امروزه نما جادیا

مشاوران، کارشناسان  ،یحقوق یهاکنندگان، شرکت عیصندوق، عوامل انتقال، توز رانیمد ،یرستسرپ یهادهندگان خدمات مانند بانکارائه

است. صنعت صندوق لوکزامبورگ  یارتباط یهااطالعات و شرکت یحسابرسان و حسابداران، متخصصان ارائه دهنده خدمات فناور ،یاتیمال

مستقر در  یگذارهیسرما یاست. ساختارها یمرز نیب یهاع صندوقیدر توز یمحل سکونت صندوق در اروپا و رهبر جهان نیبزرگتر

 .دارد انهیو خاورم نیالت یکایآمر ا،یبر اروپا، آسای ژهیکه تمرکز و شودیم عیتوز یکشور جهان به طور جهان 70از  شیلوکزامبورگ در ب

المللی و بین یدر سطح مل یو مقررات یقانون راتییتغ ،یصنعتبر تحوالت  ALFIلوکزامبورگ،  یگذارهیمرکز صندوق سرما جیبر ترو عالوه

محصوالت و خدمات  تیفیای و کو رفتار حرفه کندیکمک م مقاماتبه موقع به  یهایمقررات با ارائه ورود یریگو به شکل کندینظارت م

 .کندیم جیخود ترو یعضاا انیرا در م

www.alfi.lu 

 

ACA – مهیب هایشرکت انجمن 

ACA (Association des Compagnies d’Assurances)  ندهیای است که نماسازمان حرفه کیشد،  ستأسی 1953که در سال 

آن حفاظت و توسعه  یاصل یهاتیشد و از مأمور ستأسی 1953انجمن در سال  نیشده در لوکزامبورگ است. ا ستأسیای مهیب یهاشرکت

http://www.abbl.lu/
http://www.alfi.lu/
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 یپلتفرم برا کیبه عنوان  ACA. شودیآن برشمرده م یبر مسائل مربوط به اعضا ظارتلوکزامبورگ و ن مهیای بخش بحرفه منافع

و  یاجتماع ،یتجار ،یفن ،یها امکان تبادل نظر و مطالعه مسائل قانونبه دپارتمان بیترت نیبه ا کند،یلوکزامبورگ عمل م مهیب یهاشرکت

 .دهدیلوکزامبورگ را م مهیش بمربوط به بخ یمسائل مال

www.aca.lu 

 

ALPP – لوکزامبورگ ) راثمی متخصصان انجمنAssociation Luxemboyrgeoise des Professionnels du 

Patrimoine) 

ALPP و  یخدمات مال فیتمام ط گریکدیبا ها شده در لوکزامبورگ است که تعامالت آن سشرکت مستقل تأسی 100از  شیب ندهینما

 .دهدیپوشش م یها و افراد خصوصالمللی متشکل از شرکتبین انیمشتر یرا برا ییدارا تیریمد

www.alpp.lu 

 

 AMCHAM یخدمات مال تهیکم

ها، از تمام بانک ییاست که اعضا نیگ است و هدف آن ادر لوکزامبور کایآمر یدر اتاق بازرگان یگروه کار کی ،یخدمات مال تهیکم

 نی. همچنرا شامل شود ییکایارتباط آمر ای نهیشیبا پ یو حسابدار یحقوق یهاشرکت ،یو سازمان یدولت یهاصندوق مه،یب یهاشرکت

 کند. میتنظ FinTechمانند  دیکه خود را با تحوالت جد ستا نیا تهیکم نیا گریهدف د

تبادل  قیاز طر کایدر لوکزامبورگ / آمر یخدمات مال وکارکسب یهافرصت یعبارت است از ارتقا یخدمات مال تهیکمو هدف  مقصود

لوکزامبورگ مشغول  ی، که در بخش مالAMCHAM یمنافع اعضا یدر راستا یقانون یهایگر یالب یهاتیاطالعات و شرکت در فعال

 . مشغول به تجارت هستند.کایمتحده آمر تاالیا ایو  رگهستند و در لوکزامبو تیبه فعال

بازار  تیو موقع کندیکار م رهیو غ یشرکت تیحاکم ،یحقوق بازنشستگ د،یمقررات جد جادیمسائل مختلف مانند ا نهیدر زم تهیکم نیا

 .دهدیم جیلوکزامبورگ ترو یو حفظ رقابت اقتصاد تیلوکزامبورگ را به منظور تقو

AMCHAM لوکزامبورگ متمرکز هستند. اطالعات  یدیکل استیمختلف س یهاکه بر حوزه کندیرا اداره م گرید کار تهیکم 12 نیهمچن

 در دسترس است. هینشر نیدر قسمت مقدمه ا AMCHAMو در بخش  ریز تیدر وب سا هاتهیکم یدر مورد تمام شتریب

www.amcham.lu 

 

ATTF – یمال فناوری لانتقا آژانس (Agence de Transfert de Technologie Financiere) 

 ارائه یکشور جهان کمک فن 40از  شیشده است که به ب ستوسط دولت لوکزامبورگ تأسی 1999در سال  یمال یانتقال فناور آژانس

 یدست آوردن دانش مالبه ازمندیکه ن هددیدر حال تحول و توسعه ارائه م یای را به کشورهاو مشاوره یخدمات آموزش ATTF. دهدمی

 ناریسم 100به  کیهرسال به نزد یمال یانتقال فناور آژانس یهالوکزامبورگ، برنامه یمال زتخصص مرک با به نمایش گذاستنهستند. 

 .شودیالمللی مبین نامهیها منجر به صدور گواهاز آن یکه بعض شودیم یکوتاه مدت منته یآموزش

http://www.aca.lu/
http://www.alpp.lu/
http://www.amcham.lu/
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www.attf.lu 

 

 یبازرگان اتاق

دو  نیا رایز شود،یم یدست عیو صنعت صنا یاز کشاورز ریبه غ وکارکسب یهااست که شامل تمام بخش ینهاد دولت کی یبازرگان اتاق

 یهاو شعبه یتجار یهاود اشتغال، شرکتهمه افراد خ یبرا یدر اتاق بازرگان تیای خود را در لوکزامبورگ دارند. عضومورد دفترکار حرفه

اتاق  یاصل فهیدارند، واجب است. وظ تیفعال یو صنعت یمال ،یاند و در بخش تجارشده سکه در لوکزامبورگ تأسی یخارج یهاتشرک

 آوردیجود مرا به و یو رقابت ایاقتصاد آزاد، پو کی ،یمنظر، اتاق بازرگان نیاست. از ا یعموم یکردن و نشان دادن منافع اقتصاد انیب یبازرگان

 تیلوکزامبورگ و محصوالت خارج از کشور حما یهااز ارتقاء شرکت نیمند شوند. همچنبهره تیاز توسعه بدون محدود بتوانندها تا شرکت

 .کندیم قیرا تشو یخارج یگذارهیکند و سرمایم

www.cc.lu 

 

IRE – سازمانی سانبازر مؤسسه (Institut des Reviseurs D’entreprises) 

IRE یدر سازمان حسابرس 1984ژوئن  28است که توسط قانون  یاانجمن حرفه کی (réviseur d'entreprisesا )شده است. در  جادی

نظم  کند،یم نیای را تضمحرفه فیانطباق حسابرسان با استانداردها و وظا کند،یدفاع م یاز منافع حرفه حسابرس IRE ف،یوظا ریسا انیم

حسابرسان و  نیو باز یک طرف حسابرسان  نیو از بروز اختالفات ب کند،یحفظ م یانضباط یشورا قیاز طر برسانحسا نیو انضباط در ب

 . کندیها مصالحه برقرار منآ نیو ب کندیم یریجلوگ از طرف دیگر اشخاص ثالث

www.ire.lu 

 

LIMSA - المللی لوکزامبورگ )بین تیریانجمن خدمات مدLuxembourg International Management Services 

Association) 

LIMSA درجه اول  یاعتبار یهاشرکت یبراای ندهیشد، نما جادیا 2004المللی لوکزامبورگ( که در سال بین تیری)انجمن خدمات مد

آن  یآن است. اعضا یای اعضااز منافع حرفه یندگیانجمن، ارتقاء صنعت امانت لوکزامبورگ و نما نیا یاهداف اصل در لوکزامبورگ است.

 باشند.یمجاز به ارائه خدمات مستقل م گرید نیمتخصص گری(، وکال، حسابداران خبره، بانکداران و دیامان یهادار )بانک مانتا یهاشرکت

www.limsa.lu 

 

Luxembourg for Fiannce (LFF) 

Luxembourg for Fiannce (LFF) دولت  نیب یو خصوص یمشارکت عموم کی نیاست. ا یتوسعه بخش مال یآژانس برا کی

 یتخصص و تنوع خدمات مال جیشد، ترو ستأسی 2008در سال که شرکت  نیاست. هدف ا یبخش مال یخصوص نفعااللوکزامبورگ و 

و  ورویدر منطقه  یخصوص یمرکز بانکدار نیمختلف است. لوکزامبورگ بزرگتر یطارتبا یهاکانال قیلوکزامبورگ در خارج از کشور از طر

http://www.attf.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.ire.lu/
http://www.limsa.lu/
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لوکزامبورگ  یالمللی آن، مرکز مالبین یهاشینوآورانه و گرا کردیدر جهان است. با توجه به رو یگذارهیمرکز بزرگ صندوق سرما نیدوم

 از سراسر جهان است. یو سازمان یگذاران خصوصهیسرما یراب یقطب ثابت

www.luxembourgforfinance.com 

 

OCE – خبره حسابداران کانون (Order Des Experts-Comptables) 

OCE  خبره  یدر مورد سازمان مشاغل حسابدار 1999ژوئن  10توسط قانون(expert-comptableتأسی )انجمن  کیشد. به عنوان  س

نظم و  دهد،یم قیتطب فیای و وظاحرفه یحسابداران خبره را با استانداردها کند،یخبره دفاع م یاز منافع مشاغل حسابدار OCE ،یمدن

ره حسابداران خب نیحسابداران خبره و ب نیکند و از بروز اختالفات بیحفظ م یانضباط یشورا قیخبره از طر انحسابدار نیانضباط را در ب

 . کندیها مصالحه برقرار منآ نیو ب کندیم یریو اشخاص ثالث جلوگ

www.oec.lu 

 

 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG – لوکزامبورگ یوکال أتیه کانون

 Ordre des Avocats du Barreau deای اند در سازمان حرفهشده سبورگ تأسیکه در لوکزام یدفاتر وکالت قانون تمام

Luxembourg  حرفه  نیدر تکامل ا یلوکزامبورگ به طور جد یوکال أتیاند. کانون هلوکزامبورگ ثبت شده یوکال أتیکانون ه ایو

 مختلف باشد. یاجتماع راتییبا تغ ارکه آن سازگ کندیم نیاست و تضم ریدرگ

www.barreau.lu 

 

 (PROFILلوکزامبورگ ) یصنعت مال ونیفدراس

تر ای پررنگو حرفه یاقدامات ساختار قیلوکزامبورگ را از طر یمرکز مال ریاست که تصو نیلوکزامبورگ ا یصنعت مال ونیفدراس یاصل هدف

ها، بانک ندگانینما ونیفدراس نی. اکنندیم فایا یرا در مرکز مال یاست که نقش مهم شده جادیا یفعال یتوسط اپراتورها PROFILکند. 

 نیمتخصص ،یارائه دهندگان خدمات صنعت مال ،ینیمتخصصان مسکن گز ه،یسرما رانیمد ،یگذارهیسرما یهامه، صندوقیب یهاشرکت

 Clearstreamو  Cetrelبورگ، بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ، لوکزام یوکال، حسابداران خبره، حسابرسان، اتاق بازرگان ،یسهام خصوص

 مرکز معتبر کیمنسجم و واضح از لوکزامبورگ به عنوان  ریتصو کی جیبه دنبال ترو ونیفدراس نیا مه،تر از ه. مهمکندیرا گرد هم جمع م

 المللی است.بین یمال نیب

افکار  یمعرف یتوان خود را برا نیهمچن کنند،یها و مؤسسات خود توجه مناز منافع انجم تیبه حما نکهیعالوه بر ا PROFIL یاعضا

 گاهیآن، جا یاسیرهبران س ینگر ندهیآن و آ انیروح نوآورانه متصد لیکه به دل کنند،یمتمرکز م یابعاد متعدد مرکز مال رب یعموم

 به دست آورده است. جهانای در سراسر برجسته

PROFIL یبحث برا کیبه عنوان شر ونیفدراس نیا نیکند. بنابرایکمک م لوکزامبورگ یکل یبه ارتقا زیخود ن تیانجام مأمور نیدر ح 

 است. یمسئول توسعه و نظارت بر بخش مال یدولت یهاو در سازمان کندیعمل م یاسیدر سطح س یغاتیکارشناسان تبل

http://www.luxembourgforfinance.com/
http://www.oec.lu/
http://www.barreau.lu/


 

 : بخش مالی لوکزامبورگ11فصل 

182 

دولت لوگزامبورگ و  افته،یارتباطات هماهنگ و ساختار  استیاز س نانیو اطم یخارج یارتقاء با کشورها یهامنظور بهبود تالش به

PROFIL تحت عنوان  یو خصوص یمشارکت عموم کیLuxembourg for Finance (LFF)  به وجود  یآژانس توسعه مرکز مال ایو

 آوردند.

www.profil-luxembourg.lu 

 

PSF/S – یبانشتیپ انجمن PSF (association des PSF de support) 

PSF/S بخش  ی)به عنوان مثال، عوامل ادار کندیم یبانیرا پشت یاست که خدمات مال یانجمن در بخش مال ینیمتخصص بازآفر کی

 یاعضا نیارتباط ب یرقرارانجمن ب نی(. ایبخش مال یو ارتباط یاطالعات ستمیس انیو متصد یبخش مال انیمشتر یبرا یعوامل ارتباط ،یمال

 .دهدیرا ارتقا م PSF یبانیپشت تیو وضع سازدیبخش مطلع م نیخود را در مورد تحوالت ا یاعضا کند،یم لیرا تسه یخود و مقامات دولت

 کنندیخدمت م یکه به بخش مال ییهاانجمن ریسا 
ALCO – ین مورمأ انجمنCOMPLIANCE  لوکزامبورگ 

از بخش  یبخش مهم یو احترام به اصول اخالق یمال یبازارها یکپارچگیو حفظ  سمیترور یمال نیو تام ییور جنامنش ییبا پولشو مبارزه

 ،یمؤسسات اعتبار انیدر م  Complianceمورین مأ . عملکردگذاردیم ریآن تأث یهاتیای بر فعالمدرن است که به طور گسترده یمال

PSF ورمأم ظاهر شد. نقش مهیب یهاها و شرکت Complianceیمؤسسات با استانداردها نیحاصل کند که ا نانیاست که اطم نی، ا 

 یبه طور رسم یالمللی بخش مالدر سطح بین Compliance سمت در حال حاضر مطابقت داشته باشند. امروزه یو اخالق یمقررات ،یقانون

 نیشناخته شده است. ا تیبه رسم CSSFورگ توسط در لوکزامب ی( و در سطح محلthe Committee of Baselبازل ) کمیتهتوسط 

 شود.یم یلوکزامبورگ اجبار یعملکرد در تمام مؤسسات بخش مال

 شد. جادیا 2000دسامبر  20 خیدر تار یبخش مال یلوکزامبورگ برا COMPLIANCE مأمورین انجمن

www.alco.lu 

 

Foundation of Luxembourg 

Foundation of Luxembourg است.  یبشردوست نهیمرکز مستقل تخصص و مشاوره در زم کیFoundation  به اهداکنندگان

 Fondation de. کندیبشردوستانه در اروپا و سراسر جهان کمک م یهاساختار، توسعه و نظارت بر پروژه جادیدر ا ییاروپا

Luxembourg جادیبه ا لیها( که ما)افراد و شرکت یاهدا کنندگاناز  خاص، یهاها و ابزارساختار هادشنیبا ارائه مشاوره و اطالعات و پ 

ممکن ساختن  ی. براکندیم ییها را راهنماو آن کندیم تیهستند حما یمنافع عموم یبرا یبلند مدت در اندازه مشخص یتعهدات مال

را که به نفع عموم است،  تیفعال یهانهیتمام زم تواندیم ادیهدف بن گان،داهدا کنن یهاها، بسته به خواستهاز پروژه یعیوس فیط تیحما

صورت از تمام  نیکنند، که در ا جادیخود را ا donationتا ساختار  سازدیرا قادر م رخواهانی"، خیچتر ادی"بن کیپوشش دهد. به عنوان 

چارچوب  کی، در داخل یساختار نیچن جادیا نهیو هز رانهیسختگ یراما بار ادا د،نشویمند مبهره یخدمات عموم ادیبن کی جادیا یایمزا

 .ابدییها کاهش مآن یساده و تحت نظارت برا

http://www.profil-luxembourg.lu/
http://www.alco.lu/
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www.fdlux.lu 

 

ILA - LUXEMBURG INSTITUTE FOR DIRECTORS 

ILA شد. ستأسی 2005 آوریل 14 خیاست که در تار یانتفاع ریسازمان غ کی ILA تیدر مورد حاکم ییکنفرانس اروپا نیپس از دوم 

 تیشده بود، به منظور کمک و حما یاروپا سازمانده ونیسیاروپا و کم یجمهور استیدر لوکزامبورگ، که به طور مشترک توسط ر یشرکت

 شد. یاندازاهها ردر عملکرد آن رانیاز مد

 ILA. دینما جیو محترم ترو رگذاریتاث ط،یواجد شرا رانیآن به مد یسعه اعضاتو قیرا از طر رانیمد یاست که حرفه نیا ILA تیمأمور

 تیحاکم یهاوهیو ش نیو نظارت بر قوان یزیربرنامه ،یکه مسئول معرف یتجارت یهافعاالنه و مشارکت با مؤسسات و انجمن یریگیپ قیاز طر

 لهیامر به وس نی. اگذاردیم شیها و مؤسسات به نماشرکت یشرکت تیرا در لوکزامبورگ در حاکم هاوهیش نیمشغول هستند، بهتر یشرکت

 .دیآیها به دست مو کنفرانس اتینشر قات،یتحق ،یانجمن یهاباال، بحث تیفیبا ک یهاآموزش

ILA دکن فایا در سطح اروپا یباشد، بلکه نقش مهم رانیبرتر در لوکزامبورگ در مورد مسائل مربوط به مد یقصد دارد که نه تنها سخنگو. 

www.ila.lu 

 

LAFOی، انجمن دفاتر خانوادگ ( لوکزامبورگLuxembourg Association of Family Offices) 

LAFO اریارزش خالص بس یاست که به افراد دارا نیآن ا یشده در لوکزامبورگ است. اهداف اصل سصدها شرکت مستقل تأسی ندهینما 

ر دکه بتوانند بر منافع بلند مدت خود  یها مشاوره بدهد، به نحو( در خانوادهUltra High Networth Individuals, UHNWI) باال

 ای داشته باشند. شده نییبازده منظم تع ،یخانوادگ یزیکنند و با برنامه ر دایپ ارتمه یجهان یهاییدارا نیتام

www.lafo.lu 

 

LSF – مالی دانشکده ( لوکزامبورگLuxembourg School of Finance) 

 یدمدانشکده در "آکا نیدر دانشگاه لوکزامبورگ است. ا یدانشکده حقوق، اقتصاد و امور مال ی(، بخش مالLSFلوکزامبورگ ) یمال دانشکده

 التیتحص قاتیدانشگاه مسئول آموزش و تحق نیا ی. بخش مالدارد شهیشد، ر جادیا ABBLاروپا"، که بر اساس ابتکار عمل  یبانکدار

لوکزامبورگ  یامور مال ادیلوکزامبورگ با استفاده از "دانشکده بن یاست. انجمن مال یو امور مال یانکدارب نهیدر زم یلیتکم

(LuxembourgSchool of Finance Foundationو همکار ")از آن با دانشگاه لوکزامبورگ، به طور کامل  یLSF کندیم یبانیپشت. 

www.lsf.lu 

 (دی"آموزش و پرورش" مراجعه کن 37به فصل  ،برنامه و دانشگاه این در مورد شتریاطالعات ب ی کسب)برا

 

http://www.fdlux.lu/
http://www.ila.lu/
http://www.lafo.lu/
http://www.lsf.lu/
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 Luxembourg Private Equity and venture capotalلوکزامبورگ ) سکیر هیو سرما یسهام خصوص انجمن

Association, LPEA) 

LPEA در لوکزامبورگ است.  سکیر هیو سرما یمتخصصان سهام خصوص ندهینماLPEA از  یعضو، از جمله برخ 120از  شیبا ب

 نیو به طور فعال ا کندیم فایا یگذارهیو توسعه چارچوب سرما سیرا در برر ینقش مهم ،یالمللی سهام خصوصو بین یسهامداران اصل

 .کندیم جیتروکشور  یمرزهاصنعت را فراتر از 

 2013در سال  Special Limited Parnerships یرا با معرف PEالمللی در مقررات بین شرویو پ داریپا یاتیمال میرژ کی لوکزامبورگ

 یکشورهادر  یمنابع مال رانیمد یو چند زبانه را برا ینیب شیامن، قابل پ ر،یانعطاف پذ ییحوزه قضا کی. لوکزامبورگ کندیفراهم م

 .کندیفراهم م ییااروپ ریو غ ییاروپا

 معاشرتهای فرصت و یو جلسات کار کندیبحث و تبادل اطالعات فراهم م یخود برا یاعضا یرا برا یو تعامل ایپلتفرم پو کیانجمن  نیا

 .کندیم یرا به صورت منظم سازمانده

LPEA ییاروپا سکیر هیعضو انجمن سرما (the European Venture Capital Association, EVCAو )Luxembourg for 

Finance .است 

www.lpea.lu 

 

LUXFLAG 

در  2006سال  هیاست که در ماه ژوئ یانتفاع ریانجمن مستقل و غ کی( LuxFLAGصندوق لوکزامبورگ ) یگذاربرچسب آژانس

 یرا برا تیمسئوالنه، وضع یگذارهیسرما یهادر بخش یگذارهیسرما یهاها به صندوقرچسببا دادن ب LuxFlagشد.  جادیلوکزامبورگ ا

 – دهدیسه برچسب ارائه م LuxFLAG. در حال حاضر کندیم تیحما داریتوسعه پا یمنابع مال نیتأمو از  کندیگذاران واضح مسپرده

ها برچسب نی. هدف اLuxFLAG Environmentو برچسب  LuxFLAG Microfinance، برچسب LuxFLAG ESG برچسب

خود را، به طور  یهاییدارا زانیم نیشتریب ه،شد یگذاربرچسب یگذارهیدهد که صندوق سرما نانیگذاران اطمهیاست که به سرما نیا

، تعداد 2015سال  هیو. در ژانکندیم یگذارهیسرما طیمح ایکوچک و  یهاقرضه یهابه صورت مسئوالنه در بخش م،یمستق ریغ ای میمستق

 شدند. یگذارداشتند، برچسب تیریتحت مد ییدالر دارا اردیلیم 4از  شیکه ب LuxFLAGصندوق توسط  40

www.luxflag.org

http://www.lpea.lu/
http://www.luxflag.org/
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 بررسی اجمالی 
 تالیجیدر اقتصاد د یدیکل گریباز کی در جایگاهخود را  ی،تالیجید وکارکسب یعمده برا یایگذشته با ارائه مزا یهادر سال لوکزامبورگ

 :عبارتند از ایمزا نیاز ا یاروپا قرار داده است. برخ

 داده اکزمر یهارساختیقابل توجه در ز ی عمومیگذارهیسرما 

 باند فوق العاده باال یپهنا پیاده سازی 

 ری مقرون به صرفه برقگذامتیق 

  یاطالعات قو تیامن ستمیاکوس کیتوسعه 

 

سازد. عالوه یم ریرا امکان پذ یو خصوص یدولت یهاسازمان نیعمده لوکزامبورگ، اندازه آن است که ارتباطات موثر ب یرقابت یایاز مزا یکی

ی رکود اقتصاد دوران در یحت ،برد و اقتصاد آنیج نمرن یعیطب یایاست. از بال وکارکسبانجام  یامن برا یلوکزامبورگ محل ن،یبر ا

 business) وکارکسب" اول  تیذهن کیرا کاهش دهد و  یبوروکراس زانیکند تا می. دولت تالش مداشته است ریچشمگ یعملکرد

first) .2013لوکزامبورگ در "شاخص سال " را اتخاذ کند ( بازار آزادOpen Market Index 2013اتاق بازر ")المللی، در اروپا گانی بین

 مقام اول و در کل کشورها مقام سوم را داراست.

 Information) اطالعات فناوری انمتخصص یدارد و برا دسترسی ماهر اریکار بس یرویآن، لوکزامبورگ به ن ییایجغراف تیتوجه به موقع با

Technology, IT ) اطالعات و ارتباطات فناوریو  یبانکدار ،یامور مال یهابخشدر  یشغل یهافرصت ن،یاست. عالوه بر امکان مناسبی 

(Information Communications Technology, ICTمتخصصان را از سراسر جهان جذب م ،)طیمح کیکشور از  نیکند. ای 

 نیکشور همچن نیاست. ازبان مختلف  50از  شیو ب تیمل 160از  شیب یو چند زبانه منحصر به فرد برخوردار است که دارا یالمللنیب

 ایشرفتهیپ یهارساختیزاز لوکزامبورگ  های نوپا دروکارکسبدهد. ی، پرورش مICT در بخش ژهیبه وهای نوپای خود را وکارکسبفرهنگ 

 ی راهنمایی برخوردار هستند.بانیو پشت دیامکانات تول نی، و همچن Technoport انکوباتور مانند

دیجیتال  یهاشرکت یجذاب برا یلوکزامبورگ محلکه مطلوب، باعث شده است  یو اجتماع یاسیس ،یتصاد، اقتجاری طی، محمجموع در

 ها باشد. ICTو 

 .است تالیجیدعصر لوکزامبورگ در  مداومو توسعه  ایمزا نیفصل ارائه ا نیا هدف

 در لوکزامبورگ تالیجیمختصر از اقتصاد د ایخچهیتار  
 .است تالیجید یایفضا و دن ،ICT یجهان های تجاریناماز  یادگذار تعدهیکشور پا لوکزامبورگ

ابتکار و  باجهان است، که  در یاماهوارههای اصلی و اپراتور انمالکیکی از  Société Européenne des Satellites (SES)شرکت 

شرکت مالک  نیشده است. ا لیتبد تهشرفیپ اریبس فناوریشرکت  کیشرکت به  نی. اتشکیل شد 1985دولت لوگزامبورگ در سال  تیحما

، هشود. امروزیم لیو دفاتر واقع در سراسر جهان تکم هاِتِلپورتاز  یااست که توسط شبکه ییایماهواره جغراف 53ناوگانی شامل  و اپراتور
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 HITECو  LuxSpace ،Euro-Composites ،Gradel از جمله شرکت فعال در صنعت فضایی 20میزبان بیش از لوکزامبورگ 

Luxembourg باشد.می 

-RTLGroup("، رادیو تلویزیون لوکزامبورگ )made in Luxembourg"ساخت لوکزامبورگ ) تیموفقهای داستاناز  گرید یکی

Radio Television Luxembourg نوان با ع 1931است که در سال  ییبرجسته اروپا یشبکه سرگرم( است، یکCompagnie 

Luxembourgeoise de Radiodiffusion (CLR) برنامه منحصر به فرد را به  کی ، در فرکانسی یکسان،شرکت نیشد. ا سیتاس

( تبدیل شد. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion) CLTبه  CLR، 1954. در سال کردیزبان پخش م نیچند

 ایبه گروه رسانهی ول ندبود بورگ مستقرکه در لوکزام Pearson TVو  CLT-UFAپس از ادغام و  2000در سال  RTL گروه

Pearson plc ه، . امروزانگلیس تعلق داشتند، تأسیس شدBertelsmann 90.3%  از سهمRTL Group 9.7 .را در اختیار دارد% 

 شود.یمعامله م یدر بورس اوراق بهادار بروکسل و لوکزامبورگ به طور عموم ماندهیاقب

از سوئد در  Niklas Zennström از دانمارک و Janus Friis توسط 2003در سال  (Skype) پیااسک ،های نوپاوکارکسب یفضا در

کاربر )در  ونیلیم 300از  شیاست که ب کروسافتیمتعلق به ما ارتباط از راه دور شرکت کی پی، اسکاهشد. امروز یگذارهیبورگ پاملوکزا

 ( دارد.2013سال 

و  Amazon ،PayPal ،iTunes ،eBay ،Docler Holdingاز جمله  سر جهاندر سرا ICT یهااز شرکت یتعدادهمچنین 

Rakuten اند.دفاتر مرکزی اروپایی خود را در لوکزامبورگ مستقر کرده 

 آمار و ارقام –ی تالیجید یلوکزامبورگ در اروپا تیموقع 
شاخص مرکب است که توسط  ک( ی12Digital Economy and Society Index, DESI) تالیجید یو اجتماع یاقتصاد شاخص

، CNECT: Directorate-General for Communications Networks, Content and Technologyاروپا ) ونیسیکم

اقتصاد و  کی یاروپا را در راستا هیعضو اتحاد یتوسعه کشورها ( توسعه داده شده است وفناوری، محتوا و طیارتبا یهاشبکه اداره کل

. در هرچه که این امتیاز باالتر باشد، عملکرد و کارایی کشور بهتر است باشد؛می 1تا  0بازه امتیازات بین کند. یم یابیارز تالیجیجامعه د

که  ییهابدست آورد. )توجه: شاخص ، مقام هشتم رااروپا هیکشور عضو اتحاد 28رسید از بین  0.53به امتیار کلی ، لوکزامبورگ 2015سال 

ها دسته شتریخوب خود را در ب امتیار ، لوکزامبورگ2013با سال  سهی(. در مقاهستند 2014مربوط به سال  ،رندیگیمورد استفاده قرار م

 ها ذکر شده است:داده نیاز نکات برجسته ا یبرخ نجایحفظ کرده است. در ا ای و بهبود داده

 ار دارد.اروپا از نظر ارتباطات در رده دوم قر هیاتحاد یکشورها نیلوکزامبورگ در ب  

 دارند( هیاول یتالیجید یهامهارت %82و  کننداز اینترنت استفاده میاز شهروندان  %93رتبه ششم را دارد ) یانسان هیدر سرما 

 همچنان رو به رشد است نترنتیاستفاده از ا 

  کوچک و متوسطی که به طور های بنگاه)تعداد  رتبه کشور شش رتبه کاهش پیدا کرده است ،دیجیتال فناوریبا توجه به یکپارچگی

 کاهش پیدا کرده است( %15به میزان  2013و در سال  %7به میزان  2014رسند، در سال آنالین به فروش می

 خدمات عموم نهیدر زم( ی دیجیتالeGovernement ،eHealth ،Open Data انتظار پیشرفت ).وجود دارد 

                                                           
12 Source: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi
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عضو آن به  یاروپا و هم کشورها هیدهد که هم اتحادینشان م( DESI 2015) 2015شاخص اقتصادی و اجتماعی دیجیتال در سال 

 هستند. تالیجیاقتصاد و جامعه د کیسمت صورت جداگانه، در حال پیشرفت به 

EU Cluster Luxemburg 
DESI 

 رتبه امتیاز امتیاز امتیاز

0.48 0.52 0.53 9 DESI 2015 

0.45 0.46 0.51 7 DESI 2014 

 13DESIمنبع: 

 

 
 14DESIمنبع: 

 مقرون به صرفه فناورییک چارچوب  

 وکارکسبشبکه ارتباطی مناسب برای  
 کم یزمان ریبا تأخ یمرکز 

با ساخت شبکه فیبر  . لوکزامبورگسیاروپا قرار دارد: لندن، آمستردام، فرانکفورت و پاردر  نترنتیا یاصل اکزمر یکیدر نزد لوکزامبورگ

شود. در حال حاضر، امکان برد و بدین ترتیب به عنوان مرکزی با تأخیر زمانی کم در اروپا تبدیل میبهره می خود، از این موقعیت جغرافیایی

                                                           
13 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi 
14 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi
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( با تأخیری کم و زمان رفت و برگشت سیآمستردام، بروکسل، فرانکفورت، لندن و پارای به بعضی از مقاصد اروپایی )ارتباطات شبکه

(round-trip times, RTT حدود )انیه وجود دارد.میلی ث 5 

 

 یالمللنیب ینور بریف یهابا شبکه هاییحامل 

، IP POP (Internet Protocol Point of Presence( یک Tier II) 2( و سطح Tier I) 1ی سطح المللنیو ب یملچندین فعال 

های لوکزامبورگ محور، طیف وسیعی اروککسبکنند و به نقطه حضور پروتکل اینترنت، مرکز حضور اینترنت( را در لوکزامبورگ اداره می

 دهند.از ارتباطات اینترنتی سرعت باال و با تأخیر کم را ارائه می

 

 باند فوق العاده باال یپهنا 

نه خود ، در این زمیباند فوق العاده باال یشود، لوکزامبورگ با توجه به پهنایمتبدیل در اروپا  یجهان سیسرو کی به پهن باند که یحال در

ر ب تیمگاب 500آپلود است که سرعت  فوق العاده باال ایجاد پهن باندشامل  2020سال  یدولت برا ی. استراتژدر اروپا پیشرو کرده استرا 

 آورد.را به وجود می هیثان بر تیگابیگ 1 وددانلسرعت و  هیثان

 

  تجاری ملی نترنتیتبادل ایک 

LU-CIX ، لوکزامبورگ اینرنت تجارینقطه تبادل (Luxembourg Commercial Internet Exchange point )یهااست. حامل 

 نی. بنابرادهندهای رفت و برگشت بهبود یافته را ارائه میزمان کهی با ظرفیت بسیار زیاد قرار دارند خطوط یبررو LU-CIXدر  موجود

 ،یالمللنیب نترنتیمراکز ا ریآن به سا یکینزد ه لطفب انباشته نیستند. و از حد شیبکنند، عبور میلوکزامبورگ  قیطر هایی که ازترافیک

LU-CIX دهد. تأسیس شده ارائه می نترنتیاتبادل نقاط  یهوشمند برا نیگزیجا کیLU-CIX  شیشده است و ب جادیا 2009در سال 

 کند.یم یزبانیم ( راcarrier-neutral data centresطرف )بی-حاملعضو دارد و هشت مرکز داده  57از 

 از مراکز داده یقو ستمیاکوس کی 
 نیا رد.است که به تمام مراکز اینترنت اروپا، ارتباطات با تأخیر کم دامراکز داده در اروپا  هایپارک نیتراز مدرن یکدارای ی لوکزامبورگ

از سطح  . دو سوماشدبمی( مربع فوت 440،000از  شیمترمربع )ب 40،000از  شیب سطح بنای خالصیمرکز داده و  20حدود  پارک شامل

ار در لوکزامبورگ قر ( اروپاییTier IV) 4سوم از مراکز داده سطح  کی؛ ( استTier IV) 4مربوط به سطح لوکزامبورگ  داده کزمربنای 

 در لوکزامبورگ قرار دارد. یجهان (Tier IV) 4از مراکز داده سطح  %10دارد و 

 مرکز امن و مطمئن کی 
 کند. و مقرون به صرفه ، قابل دسترسهای کوچک و متوسطبنگاه یبرا ژهیهمه، به و یبرا ی رااطالعات تیامن تا در تالش است لوکزامبورگ

 توسعه داده شده است. سطح باال اریبس یتیامن یاستانداردها ی ازبرخی، المللنیب یخش مالپیچیده ب یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا
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ها همواره وکارکسباست.  یو اقتصاد ضرور یکیالکترون یهاوکارکسب یبرا ه طور کلی، بهاستمیها و ستخصص در حفاظت از داده نیا

 یابیباز ،ارتجاعی ،افزونگی) یکیزیفحفاظت  امر نیازمند نی. اجهانی وابسته هستند ICTبیشتر و بیشتر به زیرساخت ارتجاعی و امن 

 است. یها( و قانونهیها، رواستیس سک،یر تیری)مد ی(، سازمانتالیجید یامضا ،ی)رمزگذار یتالیجی(، دیاضطرار

پوشش  را در لوکزامبورگ یتیچشم انداز امن ای،ها با هر نوع و اندازهتمام شرکت یبرا یخصوص بازیگرانو  یاز ابتکارات عموم یتعداد

و  داتیدر مورد تهد( که my.cases.luرا توسعه داده است ) سکیر تیریمد شرفتهیپو پلتفرم روش  کیدهند. به عنوان مثال، دولت یم

 کند.های عینی استفاده میاز معیار هایریپذ بیآس

 رسانی کمک یاصل یهاگروهها و کاربران در صورت وقوع حمالت سایبری، وکارکسبتر و حمایت از به منظور ایجاد مشارکت ملی قوی

 cert.luهمگی در پلتفرم  (Computer Emergency Response Teams, CERTsکامپیوتری عمومی و خصوصی ) هایفوریت

 اند.گرد هم جمع شده

ها و مراکز داده (ISPsی در سطح ارائه دهندگان خدمات اینترنتی )هاوکارکسب یبرا قابل رامت یفن یتیامن ریتداب جادیا نیهمچن دولت

 اطالعات است. تیامن نهیهماهنگ در زم ینظارت کردیرویک  یبه معرف که مصممدر اروپا است  یکشور نیلوکزامبورگ اولکند. ترویج می

 تیامن یاطالعات برا ینبع اصل( است که مwww.securitymadein.lu) SECURITYMADEIN.LUیکی دیگر از ابتکارات، 

گزارش  تیامن ستمیکل اکوس بر مبنایاست و  یالمللنیو ب یدر سطح مل یتیدر لوکزامبورگ است. هدف آن ارتقاء بخش امن یبریسا

کاربران  یبرا یبریسا تیامن یبرا دیمف یجعبه ابزار با راهکارها کی نیو همچن اوراق سفیداخبار، اطالعات مربوطه،  این سازمان .دهدیم

 کند.یفراهم م ICT ها و جامعهسازمان ،یخصوص

 security as an) رساختیز کیبه عنوان  تیامن قصد دارد که " تمرکز دارد و اطالعات تیکردن امن زهیلوکزامبورگ بر دموکرات دولت

infrastructure.را در تمام سطوح جامعه قرار دهد ") 

 گذاریمتیو قالکتریکی  توان 
به پذیری دسترس که شامل  است و منسجم ارتجاعی یانرژ ستمیاکوس کیکی از الزامات کلیدی برای فعالیت مراکز داده و خدمات ابری، ی

ها به طور برای آنها نهیکه هز ییاپراتورها است، بلکه بر کاربران نها یبرا یاصل ازین عالوه بر اینکه این یک باشد. نهیتنوع منابع و هز ن،یزم

د است که بایبا توجه به چشم انداز رقابت در این صنعت، این امر یک عنصر مهم  ن،ی. بنابراشود، تأثیری مستقیم داردمستقیم محاسبه می

. مناطق ها باالستمصرف انرژی آنشود که یداده م یبه کاربران تیاولو ،یبه انرژ یلوکزامبورگ، از لحاظ دسترس دردر نظر گرفته شود. 

کمک ، به اپراتورها ولت لویک 65اتصاالت  همچنین ، وهای برقی دسترسی داشته باشندممکن است از قبل به شبکه بزرگتر، که یتجار

 ها را محدود سازد.های آنساختمان اتصال یبرا ازیمورد ن یگذارهیسرماها، نند تا در عین کاهش هزینهکمی

 ریو ساهای همسایه های موجود در کشورزیرساختموارد از  نگونهیدر ا وکند یبزرگ اجتناب م زیرساختی مفید یهااز پروژه لوکزامبورگ

، شبکه برق یروین تأمین تیو امن ارتجاع پذیری روی با تمرکز بر کشور ر،یاخ یها، در سالاببا این حسبرد. یسود م ییاروپا یکشورها

برای اضافه کردن   میو تصم ندهیپنج سال آ یبرق ط یهاروگاهیو ن دیدر خطوط ولتاژ جد یگذارهیسرمابرقی خود را بسیار ارتقا داده است. 

ی از شتریب یتیسطح امنبرد و در نتیجه از آلمان را از بین میبرق وابستگی تأمین ، Eliaی کیبه اپراتور شبکه بلژکیلو ولتی  220اتصال 

 ر،یپذ دیپاک و تجد یانرژ در یگذارهیسرما قیاز طر ترداریصنعت پا کی ی، حرکت به سوهمین حال درآورد. ا به وجود میر امنیت انرژی

http://www.securitymadein.lu/
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کند، دستیابی می یبهبود بهره ورهای طبیعی را مستلزم دگان نیرو و گازایی تعهدی که توزیع کننهطرح ن،یاست. همچن شیدر حال افزا

 سازد.به اهداف بازده انرژی را میسر می

است. با  یضرور ازین ک، یکه با توجه به اندازه کشور ردیگیصورت م های بسیاری، تالشساختمانموثر  یدر جهت طراح منظور، نیا یبرا

اروپا تعیین شده است،  هیتوسط اتحاد که 2020های اولیه تا سال از انرژی %20فعاالنه به هدف کاهش ور کار، لوکزامبورگ به ط نیانجام ا

 000،300 ینصب و راه انداز به دلیل ،ی استانرژ نیمأتانتقال و  عیتوزمسئول  یاپراتور اصلکه  15Creos، موازات آن به کند.حرکت می

با  ییوروی ونیلیم 100 یگذارهیسرما نیا است.خود متعهد شده  و تبادل اطالعات اتتباطار شیبه افزا ی،عیبرق و گاز طب کنتور جدید

طور به  ر،یپذ دیتجد یکه در آن انرژاست متمرکز  ریغ نیروی دیتول ستمیس کیبه  یدگیبهتر به منظور رس شبکه تیریمد جادیهدف ا

 شود.می دیاز داخل کشور تول خاص

 

 نیتأم تیامن 
که برای سطح  16کیلو ولت 220ی ولتاژ باال یورود کیبا نقطه ورودی و دو  قیلوکزامبورگ از طر یعموم reosC یبرق داخل شبکه

خواهد  ریامکان پذ نیز کیبه شبکه بلژ میمستق ی، دسترس2015سال  انیشود. تا پابه آلمان متصل می است، شده یطراح N-1ارتجاعی 

تواند یمشود و وابسته است اداره می ArcelorMittalکه به  SOTEL شرکتکه توسط  ی وجود داردشبکه خصوص کهمچنین ی شد.

انتقال آن را دو برابر  ستمیخط دوم که س کیبا افزودن  همچنین . دولتبه عنوان جایگرینی برای شبکه ملی عمل کند یموارد اضطراردر 

 .17باید امنیت تأمین کامل شده باشد 0172اساس، تا سال  نیکند. بر امی تیخود را تقوکیلو ولتی  220کند، شبکه می

 

 یانرژ یورو بهره ریپذدیتجد یانرژ 
ریق طاز طریق منابعی که از و  کندهای خود میوارد شبکهرا  ریدپذیتجد یهایاز انرژ یا، لوکزامبورگ مقدار قابل مالحظهعلیرغم اندازه آن

، همزایش دهد.های تجدید پذیر را ارائه میاست، دسترسی به انرژی ی کردهداریخر( European Energy Exchange)اروپا  یبورس انرژ

 لیرا تشک یداخل یانرژتأمین از  %2 در حال حاضر )تولید برق از انرژی خورشیدی( کئیو فتوولتا وگازیباد، سوزاندن زباله، ب ،یبرق آب

 دهند.یم

ای لوکزامبورگ ها همچنین از مزیت آب و هوای قارهاین اپراتورستند. کز داده هامر یدر دسترس اپراتورها یسبز به راحت یانرژ یقراردادها

 سازد.دهند، ممکن میهای انرژی را کاهش میگی را که به شدت هزینهخنک کنندهای شیوه مند هستند که استفاده ازبهره

                                                           
ست از سهام نیز متعلق به شهر لوکزامبورگ ا %10را در اختیار دارد.  Creosاز سهام  %75.43کند و تخصیص برق به کاربران نهایی نظارت می بر Enovos گروه 15

 و باقی آن به کشور لوکزامبورگ تعلق دارد.

یشتر بتوسط که  کیلو ولت 65باالتر  استفاده از سطح زانیم تر،پایین LTهمانند سطح  قرار دارد، اماکیلو ولت  20فشار در سطح  ازیمورد ن یانرژ شتریبامروزه  16

 در حال افزایش است. ،شودیاستفاده م زیمرکز داده ن یاپراتورها

 نها باتکند، لوکزامبورگ رای کاربرانی که به شبکه متصل هستند ارزیابی میدر رتبه بندی انجمن رگوالتوری انرژی اروپا که قطعی ساالنه برق را ب، 2013در سال  17

 ی اول را کسب کرد.رتبه سیدانمارک، آلمان و سوئی، در مقابل خراب قهیدق 10
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 برق یگذارمتیق 
 European)اروپا  یبود. با توجه به بورس انرژ یق وارداتبرق، بر نی٪ از ا85برق به شبکه وارد شد، که  GWh 4،856.8 ،2013سال  در

Energy Exchange ،) زیرقابت در بازار نهمچنین دهد. یرا ارائه م یجذاب تر یهامتیق، فرانکفورت ایلوکزامبورگ نسبت به آمستردام 

 18.هستند داریبلندمدت پا یاردادهاقر یبرا هاقیمت در حال حاضر کرد وها کمک متیبه کاهش ق

 مطلوب ی و رگوالتوریقانونچارچوب  کی 
 وکارکسبرا در حمایت از  یقو کردیرو کی ،دهه گذشته نیچند یبوده است و ط ییمقررات اروپا پاسخگوی لوکزامبورگ همواره دولت

 توسعه داده است.

 "DIGITAL LËTZEBUERG" شیدایپ 
، معاون نخست وزیر Xavier Bettelتحت راهنمایی نخست وزیر و به منظور تقویت تنوع اقتصاد دانش لوکزامبورگ  2014اکتبر  در

Etienne Schneider  و وزیر داراییPierre Gramegna یک استراتژی ،ICT  گسترده ملی به نامDigital Lëtzebuerg (Digital 

Luxembourgاندازی شد.، لوکزامبورگ دیجیتال( راه 

محاسبات  ،یتالیجید یمحتوا ک،یتجارت الکترون هاینهیلوکزامبورگ در زم ینیکارآفر چشم انداز پیشرفتبر  یاستراتژ نیطور خاص، ا به

کشور  کیرا به عنوان  که موقعیت لوکزامبورگدارد  عمل در نظر ابتکار نیا ،یطور کل به دارد. تمرکز یکیو پرداخت الکترون کالن داده ،یابر

 ی دیجیتال است" قرار دهد.امعهکه جوابگوی جارتباطات باال  و یک کشور باباز،  ،مدرن"

 ظت از دادهاحف 
 2013 هیژوئ 9 خیکه در تار یشده بودند. قانون یطراح یبخش مال یبرا اصلدارد که در  ، قوانین قویحفاظت از داده یبرا لوکزامبورگ

شرکت اعالم ورشکستگی کند، چه  قرار داد که به این پرسش که "در صورتی که ییکشور اروپا نیشد، لوکزامبورگ را به عنوان اول بیتصو

 زگشتلوکزامبورگ، حق درخواست بابازرگانی قانون  567از ماده جدید  2پاراگراف کند. " رسیدگی میافتد؟ها میاتفاقی برای داده

 یابتدا برا در دیجد قانوناین  دهد.های ورشکسته میی که قابلیت جابجایی دارند را از شرکتضیقابل تعو ریو غ نامحسوس یهاییدارا

های سپرده شده به شخص ثالث، تر است و در مورد دادهبا این حال، حوزه آن وسیع. طراحی شده بود پردازش ابری ورشکسته یهاشرکت

ها سپرده ی، یا هرگونه پیمانکارانی که برای منفعت اصلی، انجام خدمات غیر مادی به آنکیالکترون ویارائه دهندگان خدمات آرشاز جمله 

 شود.( اعمال میرهیو غ ،یغاتیتبل یهاآژانس ،ی و بازاریابیکیتوسعه دهندگان نرم افزار، طراحان گرافه است )شد
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 الکترونیکی برای یك کشور بدون کاغذ امضای الکترونیکی و ویآرش 
د. شو تبدیل "(European fortress for electronic data) یکیالکترون یهاداده یبرا ییلعه اروپاق به " کهقصد دارد  لوکزامبورگ

آرشیو  یچارچوب حقوق کیو  دیرس بیبه تصو 2015 هیژوئ 2 خیدر تار یکیالکترون آرشیودر مورد  6543قانون شماره  سینو شیپ

  .کرد یرا در لوکزامبورگ معرف دیجد یکیالکترون

 دیارائه دهنده جد کیتوسط  یکینون، اسناد الکترونقا نیاست. تحت ا یکیاسناد الکترون یقانون به رسمیت شناختنقانون،  یاصل کارکرد

– dematerialisation and conservation service) خدمات غیر مادی کردن و حفظ کردن ارائه دهندهشوند، تصدیق می

prestataire de services de dématérialisation et de conservation  یاPSDC)ی یک کپی کیالکترون تیماه لی. به دل

 الکترونیکی، دیگر امکان رد آن به عنوان یک سند وجود ندارد.

دست  یامضابرابر با  یارزش قانون ی را به رسمیت شناخت و برای آن،کیالکترون یامضا است که ییکشور اروپا نیاول نیهمچن لوکزامبورگ

 قائل شد. سینو

جذب  ،متمرکز کنند ییکشور اروپا کیخود را در  یکیالکترون آرشیوخواهند یرا که م یتیچند مل یهاشرکت د،یجد یچارچوب قانون نیا

 .کندمی

 یو نوآور (R&D) و توسعه قیتحق 
از  یکرده است. تعداد یگذارهیخاص سرما یهابه بخش دنیقدرت بخش یرا برا یقابل توجه یو سازمان یلوکزامبورگ منابع مال دولت

 اند.اندازی شدهراه و توسعه قیتحقخصوصًا برای موارد و م شرکت جادیو ا ییجابجاتسهیل ابتکارات به منظور 

، میزبانی و انکوبیتهای دولتی در ساختماننوآورانه  های نوپایوکارکسببرای توسعه اولیه و دسترسی به خدمات دولتی و پشتیبانی، 

 قاتیتحقملی صندوق ( Core Programmeی )اهستهباال در برنامه  کاراییبا  یمخابرات یهااطالعات و شبکه تیامن شوند.راهنمایی می

(National Research Fund, FNR )ها از جمله بخش وکارکسبهایی که بر روی نوآوری در میان اند. به تحقیقات و توسعهادغام شده

 SNCI (Sociétéحقوق عمومی  یوام از مؤسسه بانک ای میمستق های مالیهای دولتی به صورت کمکخدمات تمرکز دارند، کمک

Nationale de Crédit et d’Investissementشود.( اعطا می 

Luxinnovationیهاو سازمان های نوپای نوآورانهوکارکسب، و همچنین هر اندازه رد ییهاوکارکسب هب ،حقیقو ت ینوآور ی، آژانس مل 

 هاییبرای شرکت Luxinnovation دهد.ائه میار گانیرا به صورت را سفارشیو  کپارچهیاز خدمات  یاگسترده فیط ی،دولت یقاتیتحق

کند. کننده عمل میبه عنوان یک تسهیل قصد ایجاد فعالیتی نوآورانه را دارند، ایهستند،  ییاروپا ای یمل منابع مالیبه بدست آوردن  لیکه ما

را بهبود بخشند، خود  ینوآور تیریمد یهاتیقابلخواهد های فنی هستند و یا میمهارتکه به دنبال ی کسان یبرا ب،یترت این به

Luxinnovation های ها و بازارو همچنین زیرساخت فناوریآژانس با تسهیل دسترسی به دانش و  شود.یک شریک مناسب محسوب می

 سازی کنند.های نوآورانه خود را شکل دهند و پیادهکند تا پروژهها کمک میتحقیقاتی، به شرکت

کند و می یبانیاطالعات و ارتباطات در لوکزامبورگ پشت فناوری نهیمختلف در زم فعاالن است که از یابکهش ،لوکزامبورگ ICTدسته 

سازی هدف آن بهینه .است یو توسعه و نوآور قیتحقمشارکتی  یهاپروژه قیاز طر داریپا وکارکسب دیجد یهاو توسعه فرصت جادیهدف آن ا

موجود در لوکزامبورگ از طریق  ICTهای های مختلف و افزایش توسعه در بخشند برای بخشتوانم فناوریبه عنوان  ICTاستفاده از 
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 یقاتیتحق یهاسازمان نیها و همچناز شرکت ایشبکه پو کیبه  یدسترس ،کزامبورگلو ICTدسته است.  RDIهای مشارکتی انجام پروژه

 کند.که مطابق با الزامات نوآوری ویژه اعضای خود است، ارائه میسازی شده را و یک خدمات پشتیبانی شخصی کندرا فراهم می یدولت

"تحقیق در لوکزامبورگ" مراجعه  10تحقیق و توسعه در لوکزامبورگ، به فصل )برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مؤسسات متمرکز بر 

 کنید.(

 و توسعه قیتحق یبرا یمالتأمین منابع  یهافرصت 
 های تأمین منابع مالی متعددی را توسعه داده است. ی، طرحتوسعه و نوآور ،یقاتیتحق هایبرای پروژه لوکزامبورگ

ی دولت یقاتیمؤسسات تحق، به شده است جادیا( National Research Fund, FNRت )قایتحق یتوسط صندوق ملکه  CORE برنامه

 ها مشارکت کند.های تحقیقاتی اساسی با شرکتوژهکند تا به منظور مقابله با مسائلی که ماهیت بلند مدت دارند، در پرکمک می

ها به شرکت( از طریق مشارکت در تأمین حقوق محققان، Aides à la Formation-Recherche) FNR’s AFRلی کمک ما طرح

 .کندمی تیدر لوکزامبورگ و خارج از کشور حما یقاتیاز آموزش تحق نیهمچن FNR .کنددر استخدام محققان کمک می

"InnovFin – EU Finance for Innovators ")مشترک است که توسط  ابتکار کی)تأمین منابع مالی اتحادیه اروپا برای نوآوران

مه اروپا تحت برنا ونیسیبا کم یهمکار( و در EIFو  European Investment Bank Group ،EIB) اروپا یگذارهیسرمابانکی گروه 

Horizon 2020 .است که تمام  یامشاوره خدمات و یمالتأمین  یاز ابزارهایکپارچه و کامل  یامجموعهتکار، اب نیا ایجاد شده است

 .دهدیرا پوشش م یو نوآور قیارزش تحق رهیزنج

 Young Innovative) کارتازه هنوآوران هایی بنگاهکمک مالطرح  گذاران خصوصی،و با همکاری سرمایه 2014تا  2010سال  از

Enterprise) ن این کمک پتانسیل باالیی از خود نشان داده بودند، را برطرف کرد. مبلغ میانگیکه  کاربنگاه نوآورانه تازه 33 یمال یاازهین

 یورو بود. 660،000مالی، برای هر شرکت چیزی حدود 

 ینیو فرهنگ کارآفرپویا  ICTیک شروع صحنه   
، به مرکز اروپا هستند یمل یبه بازارها یبه دسترس لیکه ما ی نوپا،هاوکارکسبهای نوآورانه و شرکتاز  یاریبس یبرالوکزامبورگ 

 ،زیست محیطی ینوآور یهافناوری، R&Dتا  FinTech ازطیف وسیعی را ها شرکت نگونهیا یهاتیفعالگذاری تبدیل شده است. سرمایه

های نوپای تأسیس وکارکسبمیزان ، 2014ال . از سشودشامل می ییفضا فناوریخودرو و  یهافناوری نیو همچن یسالمت یهافناوری

 .افزایش پیدا کرده است %25شده در لوکزامبورگ، به میزان 

ه شد که را بیتصو یکرده است. به عنوان مثال، قانون جادیا یاز توسعه و نوآور تیحما یبرا ی راقانون یگذشته، دولت چارچوب یهاسال در

، شرکت با مسئولیت محدود ساده شده( باز .simplified s.a.r.lیورویی(" ) 1)شرکت  euro company-1" شرکت به اصطالح یرا برا

 یهاهیبه سرما ازیبدون نرا قادر سازد تا  نانیشده تا کارآفر یطراح ی، طورساده شده و خصوصی محدود تیشرکت با مسئول نیاکرد. 

 های شرکتی را به وجود بیاورند.های با نوع قبلی وجود داشت، بتوانند ساختارشرکت که در مورد نیسنگ

ی کمک مالو همچنین طرح ( یو نوآور تحقیق و توسعه) RDI یهاکمک یهاطرح قیاز طر شیاقتصاد از چند سال پ وزارتهمچنین 

 اند.های نوپای نوآورانه حمایت کردهوکارکسببه صورت قوی از تازه کار  هنوآوران هایبنگاه
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ک ها برای موفق شدن و قرارگیری در لوکزامبورگ کمهای نوپا، به آنوکارکسبتوسعه  که در هر مرحله از وجود دارند از ابتکارات یتعداد

 هیزتج ف،یتعر در Go 3 ,2 ,1یا  Luxinnovation ،Nyukoبازیگرانی مانند شود. نوآورانه شروع می دهیا فیموضوع با تعر نیا کنند.می

 .کمک کنند وکارکسبطرح  جادیا نیو همچن وکارکسب دهیا کیو ساخت  لیو تحل

 :اظهار داشت Luxembourger Wort ای با روزنامهدر مصاحبه ،Etienne Schneiderاقتصاد،  ریوز 2015 هیژوئ 27 خیتار در

است ایجاد کنیم  ICTهای کتی جدید را که مخصوص شردولت یبرنامه کمک ک، یLuxinnovationکه در همکاری با  میما قصد دار"

برنامه  نیا. گذاران، کمک کنیمهای کارآفرینان در تولید نمونه اولیه محصول برای ارائه به سرمایههای تازه کار و گروهز این طریق به پروژهتا ا

انتخاب شده از  یهامیاست. سپس ت ی امیدبخشهاشود و هدف آن انتخاب پروژهرقابت است، که چند بار در سال برگزار می کیبه شکل 

 یمحل انکوباتور کیو در شوند ( راهنمایی میLean start-up methodologyنوپای ناب ) وکارکسبدر چهار ماه تحت روش  نانیکارآفر

 .شوند تا به توسعه شرکتشان کمک کنندیم یزبانیم Technoport مانند

 .آغاز شود 2015در اکتبر  دیبرنامه جد نیا یشیپروژه آزما نیکه اول قرار است

 ونیلیم 20 (seed fundایده) کشت مرحله سرمایه صندوق کی جادیا ،مشغول کار بر روی آن هستیمکه در حال حاضر  یدوم پروژه

ایجاد سرمایه با فروش سهام  از طریق ،کشت ایده صندوقاین  .شودمی یمال نیمأت یو خصوص یگذاران دولتهیاست که توسط سرما ییوروی

های نوپای وکارکسب ستمیمدت را ارتقاء خواهد داد و اکوس دراز ینوآورفعال هستند،  ICTر زمینه کاری که دهای نوپای تازهبرای شرکت

ICT  مانند دانشگاه  یدولت یقاتیقصد دارد با مؤسسات تحق کشت ایده صندوقاین همچنین  بخشد.بهبود میموجود در لوکزامبورگ را

 .آسان کند آف موفق-اسپین یهارا به شرکت ICT دیجدهای فناوریکند تا انتقال  یلوکزامبورگ همکار

(، European Investment Fund, EIF) اروپا یگذارهیو صندوق سرمالوکزامبورگ  SNCI یعموم بانکداری حقوق مؤسسه آخر، در

 که ییوروی ونیلیم 150صندوق  نیا .اندکرده سیسأرا ت (Luxembourg Future Fund) لوکزامبورگ ندهیصندوق آدر حال حاضر 

 یدوره پنج ساله مستقر خواهد شد و بر رو کی یکند، طمی نیمأت EIFرا  گرید وروی ونیلیم 30 و SNCIآن را  وروی ونیلیم 120

قصد دارد صندوق  نیا .تمرکز خواهد کرد( Small and Medium-sized Enterprises, SMEsهای کاری کوچک و متوسط )بنگاه

بورگ کار به لوکزامبورگ، تنوع و توسعه پایدار اقتصاد لوکزامکار و کهنههای نوآورانه تازهوکارکسبی و که از طریق جذب کارآفرینان خارج

 را برانگیزد."

 "د اند، برای مثال رویداهای نوپا تعدادی از ابتکارات را انجام دادهوکارکسب تعدادی از فعاالن خصوصی، به منظور پشتیبانی از نیهمچن

Pitch Your Startup (وکارکسب )وسطاولین بار ت" که نوپای خودت را پرزنت کن Docler Holding 2015در ماه مارس  و 

داده پرسش و پاسخ وقت  یدقیقه برا 2ارائه طرح و سپس  یثانیه برا 33دقیقه و  3 یاندازراه هرنوپا،  وکارکسببه هر  سازماندهی شد.

 .کرد افتیرد ییوروی 50،000 زهیجا Docler Holdingداشت، برنده شد و از را  ی که بهترین پرزنتیشنوکارکسبدر نهایت  شد.

 هادهندهو شتاب انکوباتورها 
ایجاد  یدادهایبه رو های نوپاوکارکسبی دسترس جادیکه به ا است وکارکسبهای دهندهو شتاب از انکوباتورها یتعداد شامل لوکزامبورگ

به  کند.کمک میگذاران بالقوه در ارتباط بود، توان با سرمایهها میکه از طریق آنمناسب  طیها و محمناسب، آموزش یبانی، پشتارتباط

 :انکوباتورها عبارتند از نیعنوان مثال، ا
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TECHNOPORT S.A. ، بًایتقردو محل را به مجموع  است و گرا در لوکزامبورگ فناورینوآورانه و  یهاشرکت یانکوباتور براکه یک 

 کند.مدیریت می بعمترمر 16،000

www.technoport.lu 

 

LUX FUTURE LAB  

 www.luxfuturelab.luاست.  BGL BNP Paribasبانک  پلتفرم آموزشی است که متعلق بهو  وکارکسبانکوباتور یک 

 

NYUKO 

 www.nyuko.luکند. را ترویج می یاجتماع ینیو کارآفر ینوآور ی است کهرکاهم یفضایک 

 

PWC ACCELERATOR  

Accelerator  تر و هوشمندتر جهانی شوند.کند تا سریعهای نوآورانه که رشد باالیی دارند کمک میشرکتبه 

www.pwcaccelerator.com 

 

 سایت زیر مشاهده کنید:توانید لیست کامل در از وبشما می

http://en.luxinnovation.lu/Services/Support-for-innovative-start-ups 

 لوکزامبورگ تالیجیاقتصاد د کلیدی در یهاهنیزمفعاالن و   

 (E-COMMERCEتجارت الکترونیک ) 
 رساختی، ز2009در سال  LU-CIXبه لطف ایجاد شده است.  یکیالکترون وکارکسبانجام  یبرا یمکان اصل کیبه  لیتبد لوکزامبورگ

 وکارکسب یانکوباتورهااکز داده درجه یک و طیفی از از مرکشور  ن،یبنابرا وجود دارد. کیتجارت الکترون هایگسترش شرکت یالزم برا

 Public Keyی )عموم یدیکل رساختیز کیاروپا بود که  هیکشور در اتحاد نی، لوکزامبورگ اول2005سال  دربرخوردار است. 

Infrastructure) یبخش خصوص یبراهم و  کیدولت الکترونهای کاربردی داشت که هم برای برنامه یمل (e-banking and e-

commerce ،داد.مجوز آنالین ارائه می( کیو تجارت الکترون کیالکترون یبانکدار 

 شناخته شده مانند  کیتجارت الکترون یهااز شرکت یاریبسAmazon  وeBay،  برای خدمت به بازار اروپا، لوکزامبورگ را به عنوان

 اند.دفتر مرکزی خود قرار داده

http://www.technoport.lu/
http://www.luxfuturelab.lu/
http://www.nyuko.lu/
http://www.pwcaccelerator.com/
http://en.luxinnovation.lu/Services/Support-for-innovative-start-ups
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 مثال جدیدتر  کیDocler Holding 2013کرد و در سال  یآورتوسعه خود را از مجارستان جمع یهامیو ت اتیکه تمام عمل است 

 نیو همچن کنددهد و اداره میپخش زنده را توسعه میدر صنعت  شرویپ ی جهانیهاتیساگروه وب نیبه لوکزامبورگ نقل مکان کرد. ا

 سرگرمی ایجاد کرده است.و ها ، رسانهICT یهانهیمتنوع را در زم یهااز شرکت یتعداد

 یکیالکترون یمحتوا عیتوز 
 .شده است لی( تبدیباز ،ئودیو ،یقی)موس یکیالکترون یمحتوا عیدر توز یهااز غول یبرخ یخانه به لوکزامبورگ

 2012مثال، در سال  یبرا، Rakuten  اطالعات ریفناولوکزامبورگ را به عنوان مرکز است،  در ژاپن نیآنال دیمرکز خر نیبزرگترکه 

(IT )خود را به  وکارکسبشرکت  نیا .شودمی یزبانیآن در حال حاضر در لوکزامبورگ م کیتجارت الکترون پلتفرم .خود انتخاب کرد

 یاحرفه ورزش وکارکسب نیپورتال و همچن یتهایسا ن،یآنال تیامن ی، کارگزارکنندگانفاینانس مصرف ن،یآنال یمسافرت یرزروها

 .تگسترش داده اس

  ی اتیعمل بزرگ میت کیآمازونKindle ستقر مخود در اروپا را در لوکزامبورگ  یکیخواندن الکترون لیتمام وسا یابیفروش و بازار یبرا

 .کرده است

 Big Fish Games ،را در لوکزامبورگ  یی خوداروپا یادفتر منطقه ،کنندهسرگرم یهایکننده بازعیدهنده و توزتوسعه نیبزرگتر

 .کرده استمستقر 

 یکیالکترون یهایو بازی رسانه، سرگرم 
، RTL Groupی و جهان یمخابرات یا، اپراتور ماهوارهSESی ین کشور خانها :در صنعت پخش است یقو خیتار کی یدارا لوکزامبورگ

 .در اروپا است یتجاررادیو و تلویزیون  نیبزرگتر

 ییدفاتر اروپا ا،اروپ یآسان به بازار جهان یبودن و دسترس ترکینزد یبرا ی،المللنیب یکیالکترون یهایباز یهااز شرکت یتعدادهمچنین 

عاالن ف نیدر جذب ا با تأخیر کم،فوق العاده باال و  پهن باند ارتباطات توسعه یدولت برا یاستراتژ .اندکرده سیسأخود را در لوکزامبورگ ت

 نقش داشته است. اریبه لوکزامبورگ بس

 جوشوجنب تک( پر، فینFINTECHمالی ) یفناور بازاریک  
 ،فناوریو  یو استعداد در امور مال مهارتاز  یمندبهره یدارند، برا از کشور قرار خارج که در FinTechی هاای از شرکتندهیفزا تعداد

 ،اییبیمه اتکو  مهیشرکت ب 332نک، با 140از  شیب بارا  یجذاب طیلوکزامبورگ مح یمال مرکز .انددفاتر خود را در لوکزامبورگ مستقر کرده

 .کندیدر جهان فراهم مپیشرو  یگذارهیو صنعت سرما یمال رساختیز یهاشرکت

خدمات  ایاطالعات  فناوری رساختیها زاز آن یمین بًایدر لوکزامبورگ وجود دارد، که تقر FinTech شرکت فعال 150حدود  امروزه

 دهند.افزار را ارائه میبا نرم فناوریمبتنی بر  وکارکسبخدمات  گرید یمیکنند و نیاطالعات را فراهم م فناوری
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در قلب  ،یمال فعاالنتمام  ولوکزامبورگ  بازار .است امیدبخشلوکزامبورگ  یو تنوع اقتصاد تیموفق ، برایFinTech بخش شتریب توسعه

ر روی خود، ب ICT یمل یدولت در استراتژ ن،یهمچن .پوشش دهد زیا نر گرید یمل یهاتواند بازاریم اروپا قرار دارد و هیبازار مشترک اتحاد

FinTech در واقع،تأکید کرده است . FinTech  شودتنوع در لوکزامبورگ شناخته می یاصل یهااز ستون یکیبه عنوان. 

 گیریجهینت 
ل این فصکار،  نیانجام ا در .لوکزامبورگ بود یتالیجیموجود در مورد اقتصاد د و حقایق اطالعات نیآخر مختصر فصل به دنبال ارائه نیا

ها نشان داد. به های اجتماعی و فنی را در جهت پذیرفتن پتانسیل تحول آنبرای هماهنگ ماندن با آخرین گرایشلوکزامبورگ توانایی 

داده  بر اقتصاد چندگانه( تغییر شرکتشد )در برای را که زمانی اقتصاد یکپارچه در نظر گرفته میادیدهه، کشور ساختار بن کی باً یتقرمدت 

در سطح  یبخش مال کی به طریقی ازکرده است و  فایا مؤثری رانقش  (ICT) اطالعات و ارتباطات فناوریبخش  ،فرآیند نیا در .است

 تأسیس شده الهام گرفته است.ارتباطات و رسانه  صنعت کیو  یجهان

، یکوتاه اریآن، در مدت زمان بس نگرندهیآ رندگانیگمی، و تصمموجود وکارکسبا سیستم اداری متناسب بلوکزامبورگ،  یمرکز تیموقع

 بلو چیپ )دارای سهام معتبر یالمللنیب یهااز شرکت یاریبس .دیجیتال به پیش راند کیتجارت الکترون یلوکزامبورگ را به خط مقدم فضا

کار  در سراسر اروپااند که از آن طریق قرار داده ای مرکزینوان نقطهوکزامبورگ را به عل( PayPalو  Amazon ،ebayو سودآور( )مانند 

های ی استعدادها و ایدهکه خانه امن اریبس وکارکسب طیمح کیاز  ییهاشرکت نیکه ذکر شد، چن یاریبس یایبر مزا عالوه .کنندیم

 شوند.مند مینیز بهره المللی استبین

 ریاخ یمل یاستراتژ دهد تالش بسیاری صورت گرفت.مداوم نوآوری را پرورش میطور  که به ستمیاکوس کی لیتشک یها، براطول سال در

"Digital Luxembourg ")هایی که باید جبران شوند به طریقی شفاف ها و ضعفاز طریق مشخص کردن نقص )لوکزامبورگ دیجیتال

های نوپا، و تکمیل دولت الکترونیک، این اکوسیستم را تحکیم اروککسبو  FinTechهای خاصی مانند و علمی و همچنین تأکید بر حوزه

و قصد فعالیت در خارج از کشور و متحده است  االتیها در اآن گاهیپا که ICTو  فناوری یهاشرکتبخشد. لوکزامبروگ برای فعالیت می

باشد.است و پذیرا می دوستانه وکارکسبگسترش در اروپا را دارند، کشوری 
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و  یبخش دولت فعاالن. هر دو ردیدر خط مقدم قرار گ یارتباطات و توسعه نوآور یورافن نهیها تالش کرده است تا در زمسال لوکزامبورگ

 کاند تا برای یای انجام دادهههای جسورانگذاریی بر روی ارتباطات اینترنتی فوق پر سرعت و مراکز داده پیشرفته سرمایهخصوصبخش 

 ای مستحکم فراهم کنند.، زمینهدر قلب اروپاموفق  یتالیجید داقتصا

 .کندیم دییکشور را تأ کیاستراتژ تیموقع ییدر لوکزامبورگ، کارا ی متعددالمللنیب یهاشرکت سیتأس

 یالمللنیب اتصال 
 کنند، دولت ازهای اصلی در اروپا متصل می، که لوکزامبورگ را به قطببه منظور ساخت چندین شبکه فیبر پر ظرفیت و 2005سال  از

 نیا . عالوه بردهندای را ارائه میی اتصاالت فیبری یا اجارهالمللنیب یاز اپراتورها یتعداد ،امروزهابتکارات متعددی حمایت کرده است. 

و  دهندظرفیت اجاره می در لوکزامبورگ( Tier I-IIطح اول و دوم )های سحامل نیو همچن جهانیباند  یاپراتور پهناچندین اپراتورها، 

طالح قرار دارد که به اص ییجامیان . لوکزامبورگ در ، نقظه حضور اینترنت( را در اختیار دارندPoint of Presence) PoPsد چن ای کی

"Golden ring (حلقه طال)سی: لندن، آمستردام، فرانکفورت و پاردهدیم لیشکاروپا را ت نترنتیا یاصل هایقطب و شودیم دهی" نامیی. 

 

گشت، دهند. زمان رفت و بر( کمی را ارائه میRound-Trip Time, RTTبرای اتصال به اروپا، میزان زمان رفت و برگشت ) اپراتورها تمام

تصدیق آن سیگنال دریافت شود بدست کشد تا کشد تا سیگنال ارسال شود بعالوه مدت زمانی که طول میاز جمع مدت زمانی که طول می

 )زمان پینگ("( ping timeیا " Round-Trip Time – RTTآید. )می

 به هم متصل شده یهاشبکه 
ش و به کاه آوردیمتقابل را به ارمغان م یایمزا همتاییاست.  به یکدیگر نترنتیجداگانه ا یهادهنده اتصال داوطلبانه شبکهنشان همتایی

توان دست )سطح(" طبقه بندی باالتری می Tierو به دلیل اینکه از این طریق به " ،کندکمک میشبکه  تیظرفافزایش و  شبکه یوابستگ

ارائه  که خدمات خود را در لوکزامبورگ ییاپراتورهادهد. ای از شبکه را ارائه مییافت، در نتیجه کنترل مسیریابی بهتر و درک بهبود یافته

نامه در زمینه همتایی مستقیم ، تعداد قابل توجهی توافقOTT)سطح یک( و همچنین فعاالن پیشرو در  Tier Iبا اپراتورهای  دهند،یم

 دارند.

 سیتأس 2009(، که در سال Luxembourg Commercial Internet Exchange, LU-CIXلوکزامبورگ ) ت تجارینترنیا تبادل

-LUمبادله کنند. خود  یهاشبکه نیرا ب ینترنتیا یتا تبادالت تجار دهدیمرا ن امکا مختلف این نترنتیشد، به ارائه دهندگان خدمات ا

CIX پلتفرم  است. طرفیب یسازمان با ساختار کی یداراLU-CIX  ازIPv4  وIPv6  میزبانی  کند و در چهار مرکز دادهیمپشتیبانی

 .( دارندTier IV Design) 4ها گواهی طراحی سطح شود که دو عدد از آنمی

 

 پردازند: ( که در لوکزامبورگ به ارائه خدمات میTIER-I) 1اپراتورهای سطح 

 AT&T 

 Cognet Communications 
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 GTT 

 Level 3 

 NTT Communications 

 Telefonica 

 TeliaSonera 

 Verizon 

 

 المللی:های فیبر نوری بیناپراتورهای شبکه

 BCE – Broadcasting Center Europe 

 BICS/Belgacom 

 BT/British Telecom 

 Cable & Wireless 

 Cegecom 

 Colt 

 Datacenter Luxembourg 

 Eutelsat 

 Hibernia Atlantic 

 Inecio 

 Interoute 

 Ip Transit 

 Kaia Global Networks 

 KPN 

 LuxConnect 

 NLix 

 POST Telecom 

 Root 

 SES 

 Telecom Luxe,bourg Private Operator 
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 Telenet 

 Telindus Telecom 

 

 سایت زیر مشاهده کرد:از طریق وب توانیدر لوکزامبورگ را مموجود  یتمام اپراتورها عجام ستیل

http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/registrepublic/index.html 

 Luxembourg Government, Media and Communicationsها )خدمات ارتباطی و رسانهزامبورگ، ک: دولت لومنبع

Service 8/2015( در 

 

 یو به طور کل رسانههای ارتباطات، همکاری، و همچنین خدمات جدیدی را در حوزه all-IPای، گسترش سریع فناوری هتحوالت شبک نیا

 سازد.( ممکن میInternet of Things, IoTء )ایاش نترنتیا

 

 NGAپوشش پهن باند 

 (2013)درصد خانوار، 

 
 European Commissionمنبع: 

 

 یملاتصال  
زمینه پهن باند پرسرعت تعیین کرد. کردن لوکزامبورگ به رهبر جهان در  لیتبد ی، دولت اهداف بلند پروازانه خود را برا2010سال  در

که توسط  یقابل توجه یهایگذارهیسرما به لطفشود.  ایمه Gbps 1 اتصاالتبرای همه افراد  2020ست که تا سال ا نیبلند مدت ا هدف

http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/registrepublic/index.html
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، از مردم %95برای  برنامه نیانجام شده است، ا یکابل یتلفن همراه و اپراتورها ی، اپراتورهاincumbent POST Telecom اپراتور

 سازد.میرا ممکن  Mbps 100 حداقلسرعت  دسترسی به

 تماس اطالعات 
LUXEMBOURG FOR BUSINESS 

19-21 ,boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

E-mail: info@luxembourgforbusiness.lu 

www.luxembourgforbusiness.lu/en 

  

mailto:info@luxembourgforbusiness.lu
http://www.luxembourgforbusiness.lu/en


 

 طاتهای اطالعات و ارتباانداز فناوری: چشم13فصل 

204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.amcham.lu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 فصل
 سایبری امنیت اکوسیستم

  لوکزامبورگ



 

 : اکوسیستم امنیت سایبری لوکزامبورگ14فصل 

206 

 تیفعال از لوکزامبورگ /که در  یخارج یهاشرکت تیامن نیتضم یرا برا یادیز یهااست و تالش ی متعهدبریسا تیبه امن لوکزامبورگ

 .دهدیانجام م ،کنندیم

» 

 یبرا دارایی ضروری کی یبریسا تیبنا نهاده، امن( ICT) اطالعات و ارتباطات یورافن یخود را بر رو یقتصادکه قدرت ا یکشور یبرا

از  سازی آن اغلبپیاده وجود نی. با اکندیاعتماد م جادیا هاوکارکسبشهروندان و  انیدر م یبریسا تیامن)...(  آن است. یاقتصاد تیجذاب

 زهیتاز دموکرا ی. ما به عنوان بخشکندیم جادیرا ا یفرصت اقتصاد کی یبریسا تی)...( امنعیض آمیز است. ی، تبدگیچیو پ هانهیهز نقطه نظر

 یدر سطح مل هماهنگ شدهو  مشارکتی ،رانهمدایما مشتر کردی. رومیاعتقاد دار نفعانیهمه ذ یاطالعات، جدًا به توانمندساز تیکردن امن

 است.

« 

ÉTIENNE SCHNEIDER 

 (2014، لهستان )مه (Warsaw University of Technology) ورشو فناوریدانشگاه  در اقتصاد، ریوزوزیر و نخست  معاون

 یتالیجیداعتماد  
 .کندیم فایا ، نقشی اساسیجامعه خدمات محور کیدر  ژهیه وو با ی ماو حرفه یشکست تعامالت اجتماع ای تیموفقدر  اعتماد

 ی،بریسا تیامن نی. بنابراآیدو به طور کلی برای عموم به وجود می وکارکسب رایب یبریسا تیامنتأمین  قیاعتماد از طر تال،یجید یایدن در

 .کندیفراهم م یاقتصاد تیجذاببهبود  یرا برا یفرصت

 یالمللنیو ب یمل یهایهمکارتقویت  و شرفتهیپ یهارساختیزحال سرمایه گذاری بر روی لوکزامبورگ به طور فعال در  گر،ید طرف از

را در  یو دانش فن یاست که دانش، آمادگ ییهاو توسعه ابزار و روش یدر سطح محل یآگاه شیکشور در حال افزا گر،ید ی. از سواست

 بهبود بخشد. یو عموم یبخش خصوص

های ه در زمینهک کشور مشتاق است نیو ا شودشناخته می ICTو  یصنعت، بانکدار یمورد اعتماد برا کیشر کیلوکزامبورگ به عنوان 

المللی و نهادهای کیفیت خدمات، زیرساخت، منابع انسانی و چارچوب قانونی به استانداردهای سطح باالی مورد نیاز برای مؤسسات بین

 تجاری دست پیدا کند.

ک ه یک اقتصاد الکترونیهای لوکزامبورگ، تقویت اکوسیستم امنیت سایبری همیشه در حال تکامل و در نتیجه حمایت از توسعیکی از اولویت

 و قانون است. تیمسئول ،ییپاسخگو ،یخصوص میحر نیبر حفظ تعادل ب یابیبر دست یآن مبتن کردیروامن و در حال ترقی است. 

 یرساختبه عنوان ز تیامن 
 کند:زی میرا در پیاده سازی مفهوم "امنیت به عنوان زیرساخت" با ینقش مهمطبق اصول ذکر شده در زیر، دولت لوکزامبورگ  

 و مقرون به صرفه بودن دسترسی پذیری قیاطالعات، از طر تیکردن امن زهیدموکرات 

 هاگروه نیب یو تعال یهمکار 
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 متداول یهاروش ی وبندطبقه قی، از طرانطباق یهاطرح یسازهماهنگ 

 متنی و هدفمند وضعیتیگزارشات  قیاز طر ،داری بهبود یافتهحکومت 

 تحادتر بودن در صورت اقوی 
اطالعات". پذیری  و دسترس یکپارچگی، گیاز محرمان یسطح مناسب نی"تضمشود: به این صورت تعریف می یبریسا تیامن یکل طوره ب

 باشد. یاحتمال یدهایمؤثر، کارآمد و متناسب با تهد دارد که یتیبه اقدامات امن ازیموضوع ن نیا

ی این استراتژ. ، نه از طریق یک رویکرد فردیابدیتوسعه  یاجتماع و ترکمش کردیرو یک قیاز طر دیبا یبریسا تیامن یاستراتژ ن،یبنابرا

 را در نظر بگیرد. یو انسان یسازمان ،یسطح فن یهایریپذبیآس باید نیهمچن

 ،یبریسا تیامن نهیاقدامات و ابتکارات در زم پر جنب و جوش، (ICTاطالعات و ارتباطات ) یورافن یک انجمن دولت و نیب یهمکار به لطف

 تنظیم شده است. وکارکسبشهروندان و  یازهایاز ن یعیوس فیمتناسب با ط قًایدق

 نیهمچنامر  نیوزارت اقتصاد است. ا یاقتصاد استیاز س یافراد، بخش هاییستگیرفتار و شا قیو تطب دیو جد یمیقد یهاشهیاند اتصال

 " متناسب است.Digital Lëtzebuerg" در چارچوب برنامه ژهی، به ومنددر مشارکت برای ایجاد یک کشور هوش دولتهدف و آرزوی با 

 2015امنیت سایبری ملی در سال  یاستراتژ 
 هاوهیش نیآموزش، بهتر سک،یر تیریمد یکردهایها، رو، دستورالعملیحفاظت و اقدامات میمفاه ها،استی، سهاابزار بهبودبر  یاستراتژ نیا

 تمرکز دارد. هایوراو فن

 

 کند:دنبال می ریز یهانهیرا در زم یاهداف ی،استراتژ نیساله ا 3عملیاتی  مهبرنا

 یمل یهمکار تیتقو 

 یالمللنیب یهمکار تیتقو  

 تالیجید رساختیز ارتجاع پذیری شیافزا  

 یبریسا میمبارزه با جرا 

 موجوددر مورد خطرات  یآگاه شیآموزش و افزا ،یاطالع رسان 

 یاتیح یهارساختیدولت و ز یالزم برا یهاها و چارچوببرچسب ها،یهاستانداردها، گوا پیاده سازی 

 یقاتیو تحق یعلم هایحوزهبا  یهمکار تیتقو 
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را بر عهده  یاتیبرنامه عمل نیمنظم ا یرسان روز و به یریگی( نظارت بر پCybersecurity Board, CSB) امنیت سایبری رهیمد ئتیه

 دارد.

 

 بندی متداولهطبقبه عنوان  سکیر تیریمد

 یلوکزامبورگ برا lingua franca، 2015زبان مشترک دارد. از سال  کیبه وجود  ازین کارهای مشارکتی جادیو ا یهماهنگ ،یهمکار

 شد. یگذارهیپا سکیر تیریاصطالحات مدمجموعه بر اساس  ی،بریسا تیامن

 

 هارگوالتور یهماهنگ

ها را، مخصوصًا های شرکتها، مصرف منابع و هزینهی، تالشبریسا تیدر حوزه امنگیری رشگزا یهاو طرح هارگوالتورالزامات  یهماهنگ

 دهد.هایی که باید با چند رگوالتور مطابقت کنند، کاهش میبرای آن

 

 .مطابقت دارد 2015 یساله استراتژ 3 عملیاتی با برنامه یهماهنگ نیا

 

 دهد :بری نشان مینقطه عطف که رویکرد دولت را در امنیت سای نیچند

 ی ایجاد شدو بخش خصوص مردم شهروندان، عموم یبرا افزایش آگاهی یهاو دوره تیساوب نیاول :2002

 یدولت یبریساامنیت  یاستراتژ نینخست بیتصو :2005

اظت از حفبرای  (Computer Emergency Response Team, CERTای )گروه واکنش اضطراری رایانهساختار  یاندازراه :2008

 یمحل یدولت یو نهادها یبخش خصوص

 (Cybersecurity Board, CSBامنیت سایبری ملی ) رهیمد ئتیه جادیا :2011

 یاتیح یهارساختیز یو اپراتورها یدولت یکمک به نهادها یبرا یدولت CERT کی جادیا -

 ی ملیبریسا تیامن یاستراتژ نیانتشار نخست :2013

مشارکت و  برقراری ارتباط بین مردملوکزامبورگ،  که هدف آن مدرنیزه کردن ابتکار ک"، یDigital Lëtzebuergی "راه انداز :2014

 است هوشمندکشور  کی برای

 هاینهاد یبرا " رگوالتور جدیدAgence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'information (ANSSI)" جادیا :2015

 یاتیح یهارساختیز یو اپراتورها یدولت

 لوکزامبورگ یبرا ییدارا کیبه عنوان  تیبه امن ژهیبا توجه و ،ی ملیبریسا تیامناستراتژی  نیانتشار دوم :2015
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» 

مؤثر و  اقداماتبا در نظر گرفتن  و همچنین با اتخاذ رفتار مناسب دیاست که با یچالش اجتماع کیاطالعات  تیآگاه است که امن دولت

ترویج را  یالمللنیو ب یمل ی. دولت، همکاربه آن رسیدگی کرداصول تناسب و ضرورت، در نظر گرفتن  نیدر حی، و فن یکارآمد سازمان

 تیتمام سهامداران، امن یبرا هاهیرو یدگیچیو پ هانهیبالقوه و کاهش هز یهایمکاره ییشناسا یکه به وسیلهو مصمم است  کندمی

 دموکراتیزه کند.اطالعات را 

« 

 2015سال  ،یبریسا تینام ی دوماستراتژ

 

 امنیت سایبری تیریمد

 نیبراساس ا نیاز دارد.روز و به قیدق وضعیتی، به گزارشات و یا بنگاه شرکت یک رگوالتور و چه در سطح در سطحاجرای مدیریت چه 

 نیهمچن انطباق و یهامدل توانبر اساس آن میو  توان در مورد مسائل مربوط به امنیت سایبری تصمیم گیری کردتر میراحت، اتگزارش

 پیاده سازی را تنظیم کرد.اقدامات 

 بودن یبحرانوقوع و و احتمال  هایریپذبیو آس داتیمهم، تهد یهاییو به موقع در مورد دارا قیبا ارائه اطالعات دق ،یمل تیوضع گزارش

جه یدر نت کند وها تأمین میرا برای شرکت یدیکل یهاشاخص نیهمچن این گزارش کند.تر میبرای تمام احزاب، مدیریت را آسان هاآن

 بخشد.میدر سطوح مختلف بهبود  ها رایهمکار ایجاد و هایریگ میتصمعینی بودند 

 لوکزامبورگ یبریسا تیامن ستمیاکوس 
ا هم مشارکت وندان، بها و شهروکارکسبهای ی، برای ارائه خدمات متناسب با نیازو خصوص ی، فعاالن دولتو پویا تالش مستمر کی در

ها، وجود فناورییی که در این زیست بوم میگنجند، فضاهای خالی ایجاد شده در اثر همگرایی هادولت لوکزامبورگ استارت آپ .کنندمی

 ند. میک هیلآیند را پر میکنند، جذب کرده و توسئه آنها را تسجا، و دورنمای خطرات و تهدیداتی که بوجود می در همه واحد آن اینترنت در

 به منظور پایداری، اکوسیستم امنیت سایبری:

 هاوکارکسب، عموم مردم) دهدارائه می به اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش در همه سطوح یبرا ی رااچند رشته پلتفرم کی ،

 (ICT متخصصان

 کندیم تیرا تقو هاتیها و صالحاز تالش یبردارو بهره مشارکت ،یهمکار 

 کند.المللی را تسهیل میکند و مطابقت با مقررات بیننونی را در یک سطح ملی هماهنگ میالزامات قا 
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 اند:داده شدهلوکزامبورگ توسعه  ستمیاکوس تیو تقو یبریسا تیچشم انداز امنبهبود  یبراها و ابتکارات متعددی طول دهه گذشته، ابزار در

 19یرستانیآموزان دبو دانشدولتی کارمندان  یبرا یبریسا یاجبار یآموزش یهادوره 

 مند شوندها بهرهاز آموزش یاگسترده فیاز ط توانندیو شهروندان ممندان ها، کارشرکت 

 های ریسک 21سازد که به طور مؤثرو یک پلتفرم که نهادهای دولتی و خصوصی را قادر می 20یک روش مدیریت ریسک پیشرفته ملی

 خود را مدیریت کنند

 ی سازش هاو شاخص هایریپذبیآس دات،یتهددهد تا اجازه می یاتیعمل یتیامن یهامیت که به 22اک گذاری تخصصیپلتفرم به اشتر

 را با یکدیگر تبادل کنند

 یعوس اسیدر مق یبریسا تیها، شهروندان( در مورد مسائل مربوط به امنشرکت ،سطوح )دولت تمامها در هشدار دادن به شبکه 

 بحران  یهماهنگ هایتیبحران و قابل یابیارز 

 یاتیح یهارساختیز یاپراتورها یبرا یتیحداقل الزامات امن 

 شودیم یبانیکه توسط دولت پشت 23یاختصاص مشارکت تحقیقاتی یهابرنامه 

 یعموم یهاعمل ابتکار 

  SECURITYMADEIN.LU 
، به 2010" در سال Security Made in Lëtzebuerg"( economic interest group, E.I.Gمشترک المنافع اقتصادی ) گروه

المللی در مورد مسائل اصلی در حوزه امنیت ی یک دهه کار و تالش، موفقیت و به رسمیت شناختن بیننتیجه تیبه حفظ و تقو ازین لیدل

24CASES (ness Cyberworld Aware است: ریپوشش شامل موارد ز نیتحت ا یاهبرنامه سایبری تحت یک مکان واحد ایجاد شد.

And Security Enhancement Structure ،)25، خدمات بهبود امنیت و آگاهی جهان سایبریCIRCL (Computer Incident 

Response Centre Luxembourgهای لوکزامبورگ که تحت ای در لوکزامبورگ( و همچنین فعالیت، مرکز واکنش حوادث رایانه

 شود(.نیز شناخته می 26BEE SECUREتر(" هستند )این برنامه تحت عنوان ترنت امن)این Safer Internetحمایت برنامه اروپایی "

وزارت (، Ministry of Family, Integration and the Greater Regionتر )و منطقه بزرگ یکپارچگیخانواده،  خانهسه وزارت

 Ministry of the(، وزارت اقتصاد )Ministry of Education, Childhood and Youth) آموزش و پرورش، کودکان و جوانان

                                                           
 BEE SECUREکنند، ارجاع به آموزش را دنبال می آموزان دبیرستانی ممتاز، جلسات آگاهی درباره امنیت سایبریتمام دانش 19

20 cf. MONARC 
 هاهای بسیار استاندارد مانند شهرداریاز تالش فردی در محیط %80به عنوان مثال، کاهش حدود  21

22 cf. MISP 

23 wwwde.uni.lu/snt; www.list.lu 
24 www.cases.lu 
25 www.circl.lu 
26 www.bee-secure.lu 

http://www.list.lu/
http://www.cases.lu/
http://www.circl.lu/
http://www.bee-secure.lu/
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Economy) ی محل یدولت هایسندیکا نیو همچنSIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique و )

(، به Syndicat des Villes et Communes du Luxembourg) SYVICOLسندیکای شهرها و روستاهای لوکزامبورگ 

های آن مشارکت " و تمام فعالیتSecurity Made in Lëtzebuergدر مدیریت و تأمین منابع مالی "نمایندگی از دولت لوکزامبورگ 

  شده است. لیذکر شده در باال تشک یهاونیها و فدراستمام وزارتخانه ندگانیاز نما رهیمد ئتیهکنند. می

 در حال حاضر کرد. یراه انداز ی رانی" پورتال آنالSecurity Made in Lëtzebuerg، "2015سال  در

SECURITYMADEIN.LU و  یبه صورت مل یدر لوکزامبورگ است و هدف آن اطالع رسان یبریسا تیامن یبرا اصلی نیمنبع آنال

 یبرا دیمف یهابا راه حل جعبه ابزار کی ارائه وامنیت سایبری مربوط به  و اطالعات اخبار متمرکز کردن ،است. هدف یالمللنیارتقاء ب

جانبه لوکزامبورگ در مورد امنیت اکوسیستم همه SECURITYMADEIN.LUباشد. می ICTانجمن ها و سازمان ،یخصوصکاربران 

 سایبری است.

 ریهمراه آن و سا ابتکارات(، AWAREو  CIRCL ،CASESه )از جمل "Security Made in Lëtzebuergی "خدمات عموم

 اند.جمع شده SECURITYMADEIN.LU از آن زمان همه تحت نام هاتیفعال

 

 
 27Securitymadein.luمنبع: 

 

 Computer Incident) لوکزامبورگ در ایرایانه حوادث واکنش مرکز 

Response Center Luxembourg)، CIRCL.LU – واکنش. تشخیص .
 .نوآوری

CIRCL 28 دهد. به جز فعالیتها ارائه میبرای بهبود امنیت و هماهنگی پاسخرا  یمرکز یانقطهCERT ای( )گروه واکنش اضطراری رایانه

توسعه  یاتیعمل یتیامن یکارها ییکارا بهبود یرا برا یخدمات نیهمچن CIRCLهای دولتی محلی و خصوصی است، آن که برای بخش

 عبارتند از: یخدمات نی. چندهدمی

                                                           
27 https://securitymadein.lu/about-us/ 

 ایگروه واکنش اضطراری رایانه 28

https://securitymadein.lu/about-us/
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  افزار و اطالعات بد یگذاربه اشتراکپلتفرم (29platform, MISP Malware and Information sharing ) 

چه به صورت دوطرفه و چه به صورت  )هدفمند( افزارها و حمالت و تبادل اطالعات در مورد بد یدسترسدر زمینه اغلب  تیمتخصصان امن

که  ،شوندی تبادل میعمدتًا دست ساختار یافته و ریروش غ کیاطالعات در  شتری. بشوندیمواجه مبا مشکل مورد اعتماد  یشرکا گروهی با

شبکه  یص ساختارتشخ یهاستمیس از ورود بهقبل ها باید لیفا نیکند. سپس ا پیست-ی کپیمتن یهالیاطالعات را در فا دیبا ربردر آن کا

(Network Intrusion Detection Systems, NIDS )گرهای صورت عملیات، به صورت دستی تجزیه مانند جستجو ییهاستمیو س

 شوند.

 شود.آورد، اما چالش بزرگی برای جامعه امنیت سایبری محسوب میالعاده را به ارمغان می، فرصتی فوقMISPن اتالف پلتفرم سریع و بدو

MISP ها و های فنی و غیرفنی در مورد بد افزارها، ایجاد همبستگی بین بد افزارها، رویدادها و صفتقصد دارد که از طریق ذخیره داده

ی کنند، یک پایگاه داده مرکزاستفاده می MISPهای اعتماد که از ها و افراد و گروهم سازی خودکار دادههمچنین از طریق تبادل و همگا

IOC  .ایجاد کند 

)نرخ  detection ratioو بهبود تر حمالت هدفمند عیسر صیموجب تشخ نحو، به دلیل کاهش مثبت کاذب، نیاطالعات به ا تبادل

 شود.همکاری ایجاد میو  ابدییکاهش م هااره کاریدوب ن،یعالوه بر ا شود.تشخیص( می

 

 30BGP Ranking  رتبه بندی(BGP) 

BGP ranking  رتبه بندی(BGPی )نترنتیارائه دهنده خدمات ا کی یتیاست که رتبه امن گانینرم افزار را ک (ASN را )سنجدمی .

که  دهدینشان م BGP ranking توسطارائه شده  یها. دادهمشغول جمع آوری این اطالعات بوده است 2011از سال لوکزامبورگ 

، یک شاخص شبکه لوکزامبورگ یبرا نی. اروندهای مخرب از بین میگیرند و فعالیتمیقرار  یدگیحوادث در لوکزامبورگ به موقع مورد رس

 است. سالمت

 

 (31Analysis of Information Leaks, AILافشاهای اطالعاتی ) لیو تحل هتجزی چارچوب ●

AIL اطالعات کپی شده از بدون ساختار مانند  یاز منابع اطالعات افشاهای اطالعاتی لیو تحل هیتجز یبرا مدوالرچارچوب  کیPastebin 

های حساس نیز وجود امکان گسترش کارکردهای آن به منظور استخراج دادهاست و  ریانعطاف پذ AILخدمات مشابه است. چارچوب  یا

به دنبال تا  سازدیها را قادر مشرکت سرویس نیشده است. ا یحفاظت از اطالعات طراح سختگیرانه نیبا قوان بقامط سیسرو نیا دارد.

 های رخنه بگردند.شاخص

 

 

                                                           
29 https://github.com/MISP/MISP; http://www.misp-project.org/; https://circl.lu/services/misp-malware-information-
sharing-platform/ 
30 https://bgpranking.circl.lu/ 
31 https://github.com/CIRCL/AIL-framework 

https://github.com/MISP/MISP
http://www.misp-project.org/
https://circl.lu/services/misp-malware-information-sharing-platform/
https://circl.lu/services/misp-malware-information-sharing-platform/
https://bgpranking.circl.lu/
https://github.com/CIRCL/AIL-framework
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 پذیری آسیب معرض در گرفتن پورتال قرار ( 32مشترکCommon Vulnerability Exposure, CVE) 

CIRCL است. منشأ  در لوکزامبورگ های و رتبه بندی پدیداری آننرم افزار یهایریپذ بیشامل تمام آسدهد که اطالعاتی را ارائه می

، 33NIST National Vulnerability Databaseآید که شامل: به دست می cve.circl.luاین اطالعات از تجمع منابع داده 

)34Common Platform Enumeration (CPE ،)35Common Weakness Enumeration (CWE ،incident CIRCL 

 statistics  36وtoolswatch/vFeed  شود. می 

 

 ( 37پلتفرم تجزیه و تحلیل بد افزار پویاDynamic Malware Analysis Platform, DMA) 

امن و  یطیاسناد مشکوک را در مح ایمخرب و  ینرم افزارها لیو تحل هیتجز پلتفرم نی. اشوداداره می CIRCLتوسط  DMAپلتفرم 

 سازد.ممکن می یمجاز

اب را انتخ یخاص پلتفرم هدف کیآپلود کنند و  اینترنتیرابط  کی قیمشکوک خود را از طر ری یا اسنادافزانرم هایفایل توانندیم کاربران

مانند  یاضاف هایلیو تحل هی، تجزاجرا. بعد از شودیاجرا مهای انتخاب شده پردازش و هدفدر درخواست به طور خودکار سپس کنند. 

و  هیجمله تجزگیرد که شامل در دسترس قرار میگزارش یک  . سپسدنشویانجام م یاسهیمقا لیو تحل هیو تجز هحافظ لیو تحل هیتجز

 باشد.می یحافظه و اطالعات اضاف لیو تحل هیتجز ،ی کاملایپو لیتحل

 

 Cyberworld Awareness andخدمات بهبود امنیت و آگاهی جهان سایبری ) 

Security Enhancement Services ،)CASES.LU – .ایمن. نوآوری. پیشرو 
CASES ها و دیگر ساختارهای سازمانی مورد ها، روشسازد که از طریق شناسایی اقدامات، روندی را قادر میو خصوص یدولت یهاهادن

 ی را بدست آورند.نیاز برای پیاده سازی و اداره امنیت سایبری، دانش فنی سازمانی مورد نیاز برای امنیت سایبر

را بدون  کانتکسچواالیزیشن )مرتبط سازی با متن یا موضوع( استفاده از یایمؤثر مزا که به طور، MONARCملی،  سکیر تیریروش مد

را با  سکیر تیریمد کردیرو MONARC .شودیم ینگهدار وسعه وت CASES میتوسط ت دهد،ینشان می همکار یایاز دست دادن مزا

کاهش قابل توجه ، MONARCمزیت اصلی . کندیم زهیدموکراتریسک، کاهش  شنهاداتیپ نیو همچن یمتن سکیر یهاارائه مدل

 الزامات یبه استانداردها تواندیم نیهمچن MONARC سکیر تیری. ابزار و اهداف مداست جینتا تینیع شیافزا در عین یفرد یهاتالش

 هماهنگ شود.رگوالتورها شود و در سطح  لیتبد

                                                           
32 https://cve.circl.lu/ 
33 https://nvd.nist.gov/ 
34 https://cpe.mitre.org/ 
35 https://cwe.mitre.org/ 
36 https://github.com/toolswatch/vFeed/ 
37 https://www.circl.lu/services/dynamic-malware-analysis/ 

https://cve.circl.lu/
https://nvd.nist.gov/
https://cpe.mitre.org/
https://cwe.mitre.org/
https://github.com/toolswatch/vFeed/
https://www.circl.lu/services/dynamic-malware-analysis/
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 در دسترس هستند. یرقابت اریبسبا نرخی  ،وکارکسب در مورد CASES یآگاهافزایش  ات آموزش وجلس

رسمیت  به کیشر کیبا کمک  ای ییها را به تنهاآن توانندیمها و این نهادلوکزامبورگ ارائه شده است  هاینهادخدمات و ابزارها به  نیا تمام

 پیاده سازی کنند. CASESشناخته شده توسط 

 

 Awareness Actionsفکر )جهان الکترونیکی خوش کی یبرا سازیاقدامات آگاه 

for a Resourceful E-world ،)AWARE.LU – .متصل شو. فکر کن. لذت ببر 
 

 38BEE SECURE 

BEE SECURE پارچگی جوانان، و وزارت امور خانوادگی و یک و کودکان پرورش، و آموزش ، وزارتابتکار مشترک از وزارت اقتصاد کی

(، 39National Youth Service, SNJی )جوانان مل سیسروشود: شریک مکمل هماهنگ و اداره می 3ابتکار توسط  نیااست. 

SECURITYMADEIN.LU  40(وKannerJugendTelefon (KJT  تحت حمایت دولت است که خط تلفن سازمان که یک

 د.کنکمک ملی را برای کودکان، جوانان و والدین را اداره می

. چهار است عموم مردم لوکزامبورگ انیدر م ینترنتیا هایدستگاهاز  منیاطالعات و استفاده ا یمنیا یارتقا، BEE SECUREمأموریت 

 :کنندیهدف تالش م نیبه ا دنیرس یبرا یابزار اصل

 یمل موضوعی یهانیکمپ -

 یهاکالس یبرا همچنین یآموزش باشد. جلساتهای هفتم در مدارس متوسطه اجباری میبرای تمامی کالس – در مدارس آموزش -

 شودیارائه م نیمعلمان و والد یبرا نیو همچن ییابتدا

- The BEE SECURE Stopline(ی شده استاتیعمل 2008)از سال  کندیرا فراهم م یرقانونیغ ی، که امکان گزارش محتوا 

 دهد.ارائه میاطالعات، مشاوره و کمک  ،ICTضوعات مربوط به که در مورد مو هاآن نیکودکان، جوانان و والد یبرا کمکی خط تلفن -

 

 41Hack4kids 

. شودیکه توسط وزارت اقتصاد انجام م"( جهانی است ICT یهامهارتی )"تالیجید یهاتوسعه مهارت یجهان استیاز س یپروژه بخش نیا

 ف قراردادن هر نسل است.و هد ICTی هاتوسعه مهارت یبرا یمرکز منابع مل نیاولاین پروژه ایجاد  هدف

                                                           
38 www.bee-secure.lu 
39 www.snj.lu 
40 www.kjt.lu 
41 http://www.hack4kids.lu/ 

http://www.bee-secure.lu/
http://www.snj.lu/
http://www.kjt.lu/
http://www.hack4kids.lu/
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درک و دانش  شیاطالعات به منظور افزا یوراآموزش کودکان جوان در مورد فن از طریق کدنویسی جیترو Hack4kids کردیرو هیاول تمرکز

 رونیکیی الکتهامهارت، ICTی توسعه استعدادها مشارکت در ،یدیاز اهداف کل گرید یکی است. دیجد هایو روند هادر مورد ابزار یعموم

 است. نسل بعد نانیو کارآفر

 های اعتبار بخشی و صدور گواهیطرح 
 Luxembourg Institute for) محصوالت و خدمات تیفیو ک تیامن ،یاعتباربخش ،یاستاندارد ساز یلوکزامبورگ برا مؤسسه" جادیا

Standardization, Accreditation, Security and Quality of Products and Services, ILNAS)دهدیم نانی" اطم 

 ISO 42های استاندارد سازیفرآیندهای رایگان از طریق ارائه دسترسی ILNAS است. یهدف سازمان کیداده  یکپارچگیکه 

(International Organization for Standardizationو ، سازمان بین )المللی استانداردسازیIEC (International 

Electrotechnical Commissionهای لوکزامبورگی، برای توسعه سریع فناوری را برای المللی( به شرکت، کمیسیون الکتروتکنیک بین

 کند.ها فراهم میآن

ی مانند استانداردها یبریسا تیدر امن یالمللنیب یاست. استانداردها صدور گواهی مستقلو  یبخشر اعتبا هایارگان از لحاظ لوکزامبورگ

حاصل از استاندارد، ارتقاء  یهادستورالعمل پیاده سازی زیخوب، و ن یهاوهی. اتخاذ شاندشناخته شده یبه خوب ISO/IEC 27000خانواده 

 .43است یتالیجیاعتماد د دست آوردنب ی برایاز الزامات اساس یکی یسازمان تیامن نیکرده است. ا دایپ

 بحران تیریو مد محافظت از زیرساخت حساس 
ی اتیح یهارساختیز یاپراتورها به( high commission for national protection, HCPN) یلحفاظت می عال ونیسیکم

به پیاده سازی  را احزاب مربوطه تمام. دولت، مطابق باشندخود  انیانتظارات مشتربا تا  کندیها کمک مبه آن و کندمی 44هاییتوصیه

در دسترس ذینفعان  هاییمتدولوژي نیو همچن های خوبشیوه یبرا هاییییهنما. اطالعات، آموزش، راکنداقدامات پیشگیرانه تشویق می

 خواهد بود.

45GOVCERT.LU که سیستم اطالعاتی دولت و اپراتورهای  وتریحوادث مرتبط با کامپ نقطه تماس واحدی است که برای برطرف کردن

 اندازند اختصاص داده شده است.های حیاتی را به خطر میزیرساخت

 

 یبحران مل تیریمد یهاییناتوا 
 نیهدف از ا شود.میهماهنگ  یحفاظت مل رتبهنماینده عالیتوسط را توسعه داده است که  46طرح واکنش اضطراری ملی کی لوکزامبورگ

طرح  نیا ن،یخطر است. عالوه بر ا یابیو سلول ارز یو ارتباط یاتیعمل یهاسلول ،یبحران مانند سلول بحران تیریمد یهاارگان فیطرح تعر

                                                           
42 http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/participation-travaux-
normalisation/index.html 
43 Digital Trust - Towards Excellence in ICT : http://www.portail-qualite.public.lu/fr/publications/confiance-
numerique/etudes-nationales/white-paper-digital-trust-june-2014/White-Paper-Digital-Trust-June-2014.pdf 
44 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0030/a030.pdf 
45 http://www.govcert.lu/en/services.html 
46 http://www.hcpn.public.lu/plans_nationaux/Plan-_Cyber_/index.html 

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/participation-travaux-normalisation/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/participation-travaux-normalisation/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/publications/confiance-numerique/etudes-nationales/white-paper-digital-trust-june-2014/White-Paper-Digital-Trust-June-2014.pdf
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/publications/confiance-numerique/etudes-nationales/white-paper-digital-trust-june-2014/White-Paper-Digital-Trust-June-2014.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0030/a030.pdf
http://www.govcert.lu/en/services.html
http://www.hcpn.public.lu/plans_nationaux/Plan-_Cyber_/index.html
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 ،یاتی. در سطح عملکندی ذخیره سایبری را تعریف و سازماندهی میفعال ساز ایمانند قطع شبکه و  ،و عملیات اضطراریاقدامات 

GOVCERT و  یبخش عموم یازهاین یبراCIRCL کنند.کمک می ها و اداراتوزارتخانهبه  یاز بخش خصوص تیحما یبرا 

 یخصوص راتابتکا 

 و مراکز داده ابر یهاتیفعال 
. کندیم یزبانیجهان را م (Tier IV) ها انجام داده و اکثر مراکز داده سطح چهارممراکز داده یرو یبزرگ یهایگذارهیسرما لوکزامبورگ

 لوکزامبورگ است ("تالیجید یاستراتژ) digital strategy" یکه هدف اصل ابری یهایورافن و توسعه پرورش به نیهمچنلوکزامبورگ 

 کند.یز کمک مین

 Fédération des) وکارکسب ونیفدراس – FEDIL تیبا حما 2009در دسامبر " EuroCloud Luxembourg" ابتکار

Industriels Luxembourgeoisلوکزامبورگ  بانکداران انجمن ( وABBL (Association des Banques et Banquiers 

Luxembourgاروپا در زمینه محاسبات ابری و  ( و با هداف مطرح کردن لوکزامبورگ درSAASهایی در ، تشویق پرورش چنین فناوری

 لوکزامبورگ تأسیس شد. ICTسطح ملی و بهبود رقابت پذیری و نوآوری صنعت 

"EuroCloud Luxembourg "یی "از شبکه بزرگتر اروپا یبخش نیهمچنEuroCloud Europe "آن در  یاست که دفتر مرکز

 لوکزامبورگ است.

 نترنتیال به ااتص 
ورگ مراکز داده در لوکزامب و حتی بدون وقفه عیسر استقرارو  یرقابت های ارتباطیریأخایجاد تلوکزامبورگ در اروپا باعث  یمرکز تیموقع

 لوکزامبورگ تجاری نترنتیتبادل ا رود و این امر به خصوص به دلیلخوب پیش می یحلقه محلتوسعه  ،ی. در سطح ملشودیم

(Luxembourg Commercial Internet exchange, LU-CIX است ) گرانیبازصنایع متقابل  و بر اساس ابتکار 2009که در سال 

 تأسیس شد. در لوکزامبورگ نترنتیبا هدف توسعه ا ی والمللنیو ب یبزرگ مل

 لی موجود است.الملای است که در حال حاضر در مراکز بینبر همان فلسفه یمبتن LU-CIX یطرف یباز بودن و ب مدل

تمام به  LU-CIX لطفاکنون به  کنند،تولید می IPترافیک اند و مطلوب لوکزامبورگ جذب شده یاقتصاد طیکه توسط مح ییهاشرکت

رائه ابه  نترنتیا تبادلنقطه  نی. ادسترسی دارنددر سراسر جهان  نترنتیتمام کاربران اسمت خود به  حمل ترافیک یل الزم برایابزار و وسا

ئه با ارا مًایمستق بیترت نیکنند و به همتبادل خود  یهاشبکه نیرا ب ترافیک اینترنتیتا  دهدیمختلف اجازه م ینترنتیخدمات ا هندگاند

 در لوکزامبورگ ارتباط برقرار کنند. یالمللنیب ینترنتیا یدهندگان محتوا و اپراتورها

LU-CIX نیشبکه، ارتباطات و اطالعات و همچن یهایوراخدمات مرتبط با فن یعدادتا از ت سازدیکاربران خود را قادر م نیهمچن 

 مند شوند.بهره یبریسا یتیامن یهاسیسرو

LU-CIX شودیم میتقسنهاد حقوقی طرف و مستقل دارد و به دو  یب یسازمان ساختار کی :LU-CIX A.S.B.L. (ریسازمان غ کی 

 مسئولیت اداره قسمت فنی را بر عهده دارد.( که رک المنافع اقتصادیمشت گروه) LU-CIX Management GIE( و یانتفاع
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 خصوصی-های دولتیمشارکت 

 CYBER EMERGENCY RESPONSE)لوکزامبورگ  یبریسا یانجمن واکنش اضطرار 

COMMUNITY) (CERT.LU) 
 در (CERTs)ی اانهیرا یاسخ اضطرارپعمومی  می. چهار تپاسخ داده شوندو مناسب  قیدق ع،یسربه طور  دیبا یبریسا تیامن داتیتهد

کنند. پس از به این موارد رسیدگی می و آموزش، دولت و سالمت قی، تحقوکارکسبمنحصر به فرد در  یهالوکزامبورگ با تمرکز بر چالش

هستند، مورد اعتماد  اطالعات نیاشود. های کاربردی ارائه میشوند و پس از آن توصیهشناسایی یک تهدید، بالفاصله هشدارها صادر می

به صورت سفارشی و مخصوص ساخته شده  کنندیدر هر حوزه را درک م ITفعاالن  ژهیو یازهاین ی کهمتخصص هایگروه چرا که توسط

ها در دستیابی به تعالی کمک دارند که به آنعملکرد  یهاشاخص ی ازستمیس هستند و از تجربه یریادگیمتعهد به ها  CERT است.

 کند.می

انجمن واکنش اضطراری  ندهیاست که نما یخصوص-یمشارکت دولت کی نیروع به کار کرد. اش 47CERT.LU، ابتکار 2015 سال در

 است. یو دولت یاز بخش خصوص یاتیعمل یتیامن یهامیت گریو د ها CERT نیب یهمکار تیهدفش تقو و است سایبری ملی

 یاعضا است. CERT.LUبه نام  منحصر به فرد پلتفرم نام و کیتحت  هاهای آنارتمهو  یاز تمام فعاالن اصل انجمنی ، جمع آوریهدف

CERT.LU :به منشور اخالقی مبتنی بر اصول زیر پایبند هستند 

 لوکزامبورگ یتی. بهبود وضع امن1

 یبریسا تیامن شرفتهی. شرکت در اقدامات پ2

 ی خوددفاع تیباال بردن امن یها برا. کمک به شهروندان و سازمان3

  LUXTRUST  48در دورهEIDAS 
استفاده از مهرهای و  یتالیجید یامضا ت،یهو صیتشخ یهافرآینددارد که با  اطمینان قابل ارائه خدماتدر  یطوالن یاسابقه لوکزامبورگ

التور محلی رگوارائه شده و تحت نظارت زیرساخت کلیدی عمومی ملی ، LuxTrustخدمات توسط  نیا شود.امکان پذیر می زمانی

49ILNAS  .های امنیتی اطمینان داشته باشد که راه حل تا یک ارائه دهنده خدمات قابل سازدیرا قادر م ورگلوکزامب کرد،یرو نیااست

، تعیین هویت و امضای eIDAS (Electronic Identification and Signatureهای الکترونیکی در چارچوب مانند هویت

 زلوکزامبورگ اکند. دهد و مزیت همکاری را در سطح ملی فراهم میای دولتی و خصوصی در هر اندازه ارائه میالکترونیکی( برای نهاده

کوچک  لی. به دلردیگیاطالعات در نظر م تیدر امن یاصل هایسررشتهاز  یکیرا به عنوان  شناسیو رمز بالدیقدرت به خود م نیا داشتن

                                                           
47 http://cert.lu 
48 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/trust-services-and-eid 
49 http://www.portail-qualite.public.lu/fr/confiance-numerique/prestataires-services-confiance/index.html 

http://cert.lu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/trust-services-and-eid
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/confiance-numerique/prestataires-services-confiance/index.html
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یک بستر آزمایش  کشوراین  ،یخصوص میبه حر آن دیو تعهد شد آن تالیجیآن، شاخص نفوذ د یتیچند مل هایتیبودن اندازه آن، شخص

 کند. اطمینان فراهم می مناسب را برای ارائه دهندگان خدمات قابل

 یبریسا تیامن یهابرچسب 

  Secure Luxembourg )لوکزامبورگ امن( 
"Secure Luxembourg )پدیداری بیشتری بدهد و اعتماد  یبریسا تیامن هایوکارکسبها و فهحر به که" قصد دارد )لوکزامبورگ امن

ی تیامن یهاتیو سطح خدمات فعال حوزهاست که به وضوح  نیبر ا Secure Luxembourg تمرکز .به اقتصاد دیجیتال را بهبود بخشد

با آن را  و متناسبسازگار  یبریسا تیامن، های جداگانهوکارکسببه بتوانند ها آنتا مشخص شوند  یتخصص یهاتوسط شرکت اداره شده

 :"عبارتند از)لوکزامبورگ امن( Secure Luxembourg"اهداف ارائه دهند. 

  یبریسا تیاز توسعه خدمات امن تیو حماترویج 

 یبریسا تیسطح امن شیبا افزا تالیجیاعتماد د تیتقو 

 یبریسا تیامن خدماتو ارائه دهندگان  انیمشتر نیب ییهاپل جادیا 

  گذارانهیسرما یمقصد امن برا کیکمک به ارتقاء لوکزامبورگ به عنوان 

 

  Hosted in Luxembourg )میزبانی شده در لوکزامبورگ( 
 یزبانیخدمات مرا قادر سازد تا بنوانند ها است که شرکت ن)میزبانی شده در لوکزامبورگ(" ای Hosted in Luxembourg™" هدف

دهند. برچسب  شیخارج از کشور نماچه در در داخل و  ی چهمنیو ا تیفیکتضمین ب خود را در لوکزامبورگ با و یکاربرد یهاوب و برنامه

 که: کندیم نیشده در لوکزامبورگ" تضم یزبانی"م

 مانندهستند و باقی میها، در لوکزامبورگ داده نی، و همچنهای کاربردیهسرورها و برنام 

 ها قابل اجرا استحفاظت از داده قانون لوکزامبورگ به خصوص در مورد 

 انجام دهدرا حفاظت از داده  نیبا قوانخود انطباق  نیتضم یالزم را برا یو سازمان یاقدامات فن دیارائه دهنده با 

 های صدور گواهیطرح 
 در حال رشد هستند باید با محتوای سایبری که سریعًا یبریسا امنیت خدمات و محصوالت یسنت هاییگواهتشخیص داده که  لوکزامبورگ

 را پذیرفته. اطمینان قابلی خدمات گسترده صدور گواه طرح کیچالش ارائه  نیو همچن به روز شوند

 PSDC, PRESTATAIRES DE SERVICES DE) کردن مادی غیرهای آرشیو الکترونیکی و طرح

DÉMATÉRIALISATION OU DE CONSERVATION ) 



 

219 

امکان ورودی  یا)عمدتا قراردادها و هر قطعهاسناد  کردن مادی غیراست که  یارچوب جامع قانونچ ی یک، لوکزامبورگ دارا2015سال  از

 چارچوب نیا سازد.ممکن می اثباتیشان بدون از دست دادن ارزشرا ها آن یکیالکترون یساز رهی( و ذخهای حسابداری را دارددر سیستم

اروپا است  هیاتحاد یکشورها نیاز اول یکجزو ی. لوکزامبورگ شودیشناخته م( 50Archiving Act-Eآرشیو الکترونیکی )به عنوان قانون 

 کرده است. بیرا تصو ینیقوان نیکه چن

 شود:می ریشامل موارد ز( E-Archiving Actآرشیو الکترونیکی ) قانون

 هنوز  یاگر نسخه کاغذ یحت شوند،ی میی معادل اصل آن تلقو اسناد تجار یکتب هاینامهتوافق( از میکروفرم ای) یکیالکترون یکپ کی

 .هم وجود داشته باشد

 ی آرشیوی فعلی است.هاوهیو مطابق با شطرف فنی بی دگاهیاز د معادل بودن طیشرا  

 و محافظه کار کردن مادی از یک ارائه دهنده خدمات واجد شرایط غیرکه  یدر صورت
51

 نیاثبات انطباق با ااستفاده شود، مسئولیت  

 شود.اشته میبرد طیشرا

 محیط دانشگاهی و تحقیق 
 

  SnT در دانشگاه لوکزامبورگ 
 ,Centre for Security) و اعتماد نانیاطم تیقابل ت،یامن یارشته نیمرکز ب سرزنده است. قیتحق رساختیز کدارای ی لوکزامبورگ

SnT, 52Reliability and Trust)  مشارکتی  یهااست که در برنامه شرویپ یرو نوآو قیاز مراکز تحق یکیدر دانشگاه لوکزامبورگ

 تخصص دارد.صنعتی 

 یهایورابه فن یعلم جیاختصاص دارد، بلکه به انتقال دانش و ترجمه نتا قیو تحق یدانشگاه التیلوکزامبورگ نه تنها به تحص دانشگاه

 کند،یم جادیرا ا ینیکارآفر هیروح Snt( Technology Transfer Office, TTOی )ورا. دفتر انتقال فناختصاص دارد. زین آورانهنو

ز ا یروشن ریمس بیترت نی. به ادهدیانتقال را انجام م یهاپروژه ی اولیهمال نیو تأم کندیم یماندهزرا سا دیجد فنی یکردهایانتقال رو

 .شودیحفظ م یاستفاده تجار تیقابل ی تاعلم جینتا

  LIST 
 لوکزامبورگ یورامؤسسه علم و فن در( 53IT for Innovative Services, ITIS) خدمات نوآورانه یاطالعات برا یورافن بخش

(Luxembourg Institute of Science and Technology, LIST ) ای رشتهچند  فنیو  یعلم قاتیتحق تقویتبا هدف توسعه و

                                                           
50 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0150/index.html 

ازی، های مربوطه معتبر و پس از تأییدیه اعالن توسط موسسه استانداردسای را پس از صدور گواهی توسط ارگانتوانند چنین موقعیت حرفهمیارائه دهندگان خدمات  51

 ها( دریافت کنند. گواهیLuxembourg Institute for Normalisation, Accreditation and Security, ILNASاعتبار بخشی و امنیت لوکزامبورگ )

 ISO/IECو  ISO/IEC 15489:2001 ،ISO/IEC 27001:2005مانند  المللیبین استانداردهای با مطابق و ILNAS توسط شده صادر فنی قوانین اساس رب

 است. 27002:2005

52 wwwde.uni.lu/snt 
53 http://www.list.lu/fileadmin/files/corporate_content/Brochure-ITIS-EN-Luxembourg-Institute-of-Science-and-
Technology-LIST.pdf 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0150/index.html
http://www.list.lu/fileadmin/files/corporate_content/Brochure-ITIS-EN-Luxembourg-Institute-of-Science-and-Technology-LIST.pdf
http://www.list.lu/fileadmin/files/corporate_content/Brochure-ITIS-EN-Luxembourg-Institute-of-Science-and-Technology-LIST.pdf
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 مهندس ومحقق  140حدود  ITIS، 2015سال  تاشده است.  جادیگردد، انوآورانه اطالعات  یورامنجر به توسعه خدمات فن تواندیکه م

( جمع کرده ITخدمات فناوری اطالعات ) یو اقتصاد ی، انسانیسازمان ،فنی هایبرای رسیدگی به جنبهمختلف  یهارا از رشته ماهر اریبس

 است.

  MSSI 
که  (Information Systems Security Management, MSSIهای اطالعاتی )کارشناسی ارشد مدیریت امنیت سیستم مدرک

 Henri Tudor یعموم قاتیمرکز تحق انیاز مشارکت م نیخود منحصر به فرد است. انوع ، در شودمیتوسط دانشگاه لوکزامبورگ ارائه 

( و (لوکزامبورگ یورامؤسسه علم و فن) LIST – Luxembourg Institute of Science and Technology)در حال حاضر 

 تیکه در حال حاضر مسئول امنها متخصصان تمام بخش یبرا 54مادام العمر یریادگیاست. آموزش  مدهدست آدانشگاه لوکزامبورگ ب

اطالعات  تیدر امن ییهاممکن است به دنبال راه حل نیها همچنآنخواهند بود، مناسب است.  نهیزم نیا ندهیآ نفعاال ای هستند و اطالعات

 همراه با مدرک دانشگاهی انجام دهند. افتهیو سازمان  املآموزش ک کی قیکار را از طر نیباشند ا لیباشند و ما

کنند و همچنین شود؛ این کمیته علمی از معلمانی که کالس برگزار میروز میی ارزیابی و بهعلم تهیکم کیتوسط  کارشناسی ارشد برنامه

 55CLUSIL :شودیم تیو تقو یبانیپشت یانجمن حرفهبرنامه توسط دو ا نیا های مختلف تشکیل شده است.هماهنگ کنندگانی از رشته

(Club de la Sécurité de l’Information Luxembourgکه ) متخصصان امنیت سایبری مستقل  تخصصی مانساز نیبزرگتر

ی است که مسئولیت نمایندگی انجمن( که Information’Collège des Professionnels de la Sécurité de l) 56CPSIاست و 

 ، افسران ارشد امنیت اطالعات( را در لوکزامبورگ بر عهده دارد.Chief Information Security Officers) CISOsترویج  و

LU Cybersecurity Ecosystem 

 

NON-PROFIT PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR  

)contact details available on 

SECURITYMADEIN.LU 

ecosystem portal: www.securitymadein.lu) 

Academia 

and 

Research 

Regulators Relevant public 

actors 

Sectors 

    Cybersecurity 

board 
Areas 

Business 

federations 

Training experts 

& institutions 

EMACS 

(uni.lu) 

 BEE SECURE AWARENESS 

RAISING 

SecureLuxembourg     BEHAVIOUR 

hack4kids     SKILLS 

codeClub      

CPSI   CSSF CASES  

ALRIM  MSSI HCPN ANSSI  

CLUSIL Risk management 

specialists 

LIST ILR Agence e-santé RISK 

ASSESSMENT 

ISACA Information security 

service providers 

 CNPD  COMPLIANCE 

FEDISA   ILNAS   

LuCIX, EuroCloud  BTSi  CIRCL INFRASTRUCTURE 

CERT.LU CERTs, SOCs...   GOVCERT INCIDENT 

HANDLING 

OWASP  SnT 

(uni.lu) 

 HealthnetCSIRT MITIGATION 

                                                           
54 http://wwwen.uni.lu/var/storage/original/application/8bb04c3f91ea55f7388e7b917fb301be.pdf 
55 www.clusil.lu 
56 www.cpsi.lu 

http://www.securitymadein.lu/
http://wwwen.uni.lu/var/storage/original/application/8bb04c3f91ea55f7388e7b917fb301be.pdf
http://www.clusil.lu/
http://www.cpsi.lu/
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C3L, syn2cat    RESTENA CSIRT  

 اتاق بازرگانی آمریکا در لوکزامبورگ COMITکمیته  
اطالعات  یورافن هایو فعالیت هارساختیز تیامن نیتضم /ی را صرف اجرا قابل توجهیزمان  زین AMCHAM COMITکمیته 

 تماس بگیرید. www.amcham.lu. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با کندیبزرگ م یهاشرکت

 اطالعات تماس 
Security made in Lëtzebuerg G.I.E. 

Centre Mercure 

41 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg 

Phone: (+352) 27 40 09 86 01 

E-mail: info@securitymadein.lu 

www.securitymadein.lu 

 

Cyber Emergency Response Community Luxembourg 

CERT.LU co/ SMILE G.I.E. 

41, avenue de la Gare 

L-1611 Luxembourg 

Phone: (+352) 27 40 09 86 01 

E-mail: info@cert.lu 

www.cert.lu 

 

CIRCL - Computer Incident Response Center Luxembourg 

c/o “security made in Lëtzebuerg” (SMILE) G.I.E. 

41, avenue de la gare 

L-1611 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 84 44 

E-mail: info@circl.lu 

www.circl.lu 

  

http://www.amcham.lu/
mailto:info@securitymadein.lu
http://www.securitymadein.lu/
mailto:info@cert.lu
http://www.cert.lu/
mailto:info@circl.lu
http://www.circl.lu/
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 کیترونها و تجارت الک، رسانهICT یبرا یالمللنیمرکز مورد اعتماد ب کیبه عنوان جایگاه خود را ، لوکزامبورگ میالدی 2000دهه  لیاز اوا

نوان عبه را ، اعتماد خود وکارکسب یاستراتژ قدیم درلوکزامبورگ از  ،یمرکز مال کیبه عنوان  آن یقو تی. با موقعتثبیت کرددر قلب اروپا 

 ییها/ ارزش میمفاه ،یو فراوان یریپذ، انعطافگیمحرمان ت،یامنقرار داده است.  در کشور وکارکسبو رشد  شیافزا یبرا کلیدینقطه  کی

را،  ایهشرفتیپفنی  یهاطیمح سازند تارا قادر میاند و لوکزامبورگ در لوکزامبورگ ادغام شده ICT یهستند که به طور کامل در جامعه

 مخصوصًا در مورد مراکز داده ارائه دهد.

مراکز داده در دهه گذشته  نیدارد. اکثر ا طراز اول یهاتیو قابل هارساختیبستر با ز یاز مراکز داده و فضا یتعداد قابل توجه لوکزامبورگ

 یهاهمه نوع شرکت، از شرکت به توانیم ها راطرحتمام . متکی هستندقابل توجه در زمان حال  یهایگذارهیو به سرمااند ساخته شده

 ارائه داد.  57های ارتجاعیدرخواستو  یتیچند مل یهاتا شرکت نوپا

 لوکزامبورگ داده تأیید شده و با کیفیت باال در مراکز 
 وی بخش مال ه رشد دررو بامنیتی  یهاتیبا محدودویژه ها به دارند. آن ییباال اریبس یتیامن یداده در لوکزامبورگ استانداردها مراکز

چارچوب  کهمچنین ید. لوکزامبورگ ن( مطابقت دارLuxTrust) یکیحفاظت از معامالت الکترون یعنیها داده یتیامنبا الزامات  همچنین

 نیاول بورگلوکزامباالیی دارد.  همسوییاروپا  هیمربوط به اتحاد نیقوانبا کرده است که  جادیامن و مطلوب را ا اریبس ی و رگوالتوریقانون

قابل  یکیالکترون ویآرش برای یکشور است که قانون نی، لوکزامبورگ اول2015 هیاست و از ژوئ هابرگشت پذیری دادهارائه دهنده  کشور

 کرده است. بیتصو تماداع

ه از لحاظ مراکز داد ارزش افزوده، لوکزامبورگ ICTهمچنین با ارائه یک پیشنهاد همه جانبه برای ارتجاع پذیری و خدمات مدیریت شده 

 سطح چهار یطراح ،مراکز داده لوکزامبورگسطح بستر  2/3 از شی)ب (، بیشترین تمرکز را در جهان دارد.Tier IVتأیید شده سطح چهار )

(Tier IV Design.دارند )). 

 طیف وسیعی از مراکز داده برای انتخاب 
اکز داده، در از نظر تراکم مراما در اتحادیه اروپا رتبه پنجم را دارد،  متر مربع، 46،761و سطح بستری برابر با  مرکز داده 23 با لوکزامبورگ

 اروپا جزو برترین کشورها است.

 )2Total supply (m 

 296،201 لندن

 157،920 فرانکفورت

 119،022 پاریس

 99،437 آمستردام

 46،761 لوکزامبورگ

 

                                                           
 .ها و تردیدهاستها پس از حادثه، فاجعه و یا بالیای طبیعی است، ارتجاع پذیری توانایی غلبه بر ریسکم ظرفیتارتجاع پذیری، توانایی بازیابی تما 57
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 مراکز داده لوکزامبورگ:

1. BCE Junglisted (Broadcasting Center Europe) 

2. BCE Kirchberg (Broadcasting Center Europe) 

3. BT 

4. CEGECOM – Artelis 

5. CETREL 

6. EBRC Resilience Centre City 1 

7. EBRC Resilience Centre City 2 

8. EBRC Resilience Centre City West 

9. EBRC Resilience Centre City South 

10. EBRC European Resilience Centre East 

11. EDH (European Data Hub) 

12. LAB DataVault PSF 

13. LuxConnect DC 1.1 

14. LuxConnect DC 1.2 

15. LuxConnect DC 1.3 

16. LuxConnect DC 2 

17. DATA4 Luxembourg 

18. SES 

19. Sungard 

20. Le Freeport 

21. Telecom Luxembourg Private Operator (TLPO) DC 4 

22. Verizon 

23. Visual Online 

 مراکز داده سازگار با محیط زیست 
 تا: کنندیتالش م ستیز طیمرکز داده سازگار با مح نیچند

  به طور مداومPUE "Power Usage Efficiency :بازده مصرف برق(" را از طریق موارد زیر کاهش دهند( 
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 هیبریدی خنک کننده یهابا استفاده از روش یخنک ساز فرآیند یساز نهیهب -

 (انرژی تولید شده از باد یا جریان آب) پاک یکیالکتر یانرژتوسط  %100تأمین انرژی  -

 های پایدار در آینده:کارهای انجامی برای بهینه سازی 

 (rainwater harvesting system) برداشت باران هایستمیس ؛یدیبریخنک کننده ه یهابرج یآب باران برا افتیباز -

 ساختمان ییروشنا یبرا یدیخورش یهاپانل -

 یسیمغناط اتاقانمجهز به ی هایلریچ -

 کاهش اثرات کربن: یبرا دیتجربه ابتکارات جد 

 هوا هیتهو یبرا Kyoto یهااستفاده از چرخ -

 باشد.اصول همزایش که سوخت آن چوب بازیافت شده میبرق، بر اساس  روگاهین: Kiowattوژه پر -

 نیرو 
 پاک یانرژ 

 انرژی تولید شده از باد یا جریان) شودتوسط انرژی الکتریکی پاک تأمین می %100به طور مرکز داده لوکزامبورگ  نیچندانرژی  -

 (آب

 یفراوان 

 شده است یکپارچهلوکزامبورگ به طور کامل در شبکه برق اروپا  -

 ثبات شبکه 

ه صورت ب یگذار هی، سرمایک زیرساخت مدرن با تمرکز بر روی پایداری شبکه داشته باشدلوکزامبورگ  نکهیا تضمینبه منظور  -

 نشده است. دهیخدمات د یقطع ونهگچیسالها عماًل ه یبرا جهیدر نت مداوم صورت گرفته است و

 برق تأمیناز  نانیاطم تیقابل 

 یانرژ متیق 

 است. هامتیق نیترکم جزواروپا  در ،مراکز داده یبرق برا یانرژ متیق -
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 قابلیت اطمینان تأمین برق

 
 CEER Benchmarking Report 5.1 Réf. C13-EQS-57-03منبع: 

 

 

 MWH 70.000تا  MWH 20.000های انرژی برق برای مشتریان صنعتی با مصرف سالیانه بین قیمت

 

 

 اتصال 
ارتباطات امن و  یکه امکان برقرار کند،یم شنهادیرا پ یو جهان یاز ارائه دهندگان محل یاگسترده طیفداده در لوکزامبورگ،  مراکز

redundant  مراجعه کنید. 13اتصال، به فصل در مورد  شتریاطالعات ب ی. براکندیدر داخل و خارج از کشور فراهم م را گریکدیبا 
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ا به رکز داده لوکزامبورگ امر ،ییبزرگ اروپا یهمه مراکز مال تأخیر زمانی کم در اتصال با همراه با موقعیت مرکزی لوکزامبورگ در اروپا

 کند.تبدیل می یغرب یدر سراسر اروپا ریاندمت به مشتخ یآل برا دهیا یعنوان مکان

 LU-CIX 
 

 ی تجارینترنتیمرکز تبادل ا، LU-CIX (Luxembourg Commercial Internet eXchange لوکزامبورگ، ینترنتیتبادل ا

با  ی والمللنیو ب یزرگ ملب نصنایع متقابل فعاال و بر اساس ابتکار 2009در سال  طرف است که یسازمان مستقل و ب کیلوکزامبورگ(، 

 دارد. تیمرکز داده در سراسر کشور فعال 8در  LU-CIXتأسیس شد.  در لوکزامبورگ و امنیت داده نترنتیا اعتماد پذیری هدف توسعه

 )پروتکل IP (Internet Protocolترافیک اند و لوکزامبورگ جذب شده و پایدار سیاسی مطلوب یاقتصاد طیکه توسط مح ییهاشرکت

در  نترنتیتمام کاربران اسمت خود به  حمل ترافیک یل الزم برایتمام ابزار و وسابه  LU-CIX لطفاکنون به  کنند،اینترنت(( تولید می

 نیرا ب ترافیک اینترنتیتا  دهدیمختلف اجازه م ینترنتیخدمات ا هندگانبه ارائه د نترنتیا تبادلنقطه  نی. ادسترسی دارندسراسر جهان 

در لوکزامبورگ ارتباط  یالمللنیب ینترنتیا یبا ارائه دهندگان محتوا و اپراتورها مًایمستق بیترت نیکنند و به همتبادل خود  یهاشبکه

 مراجعه کنید. cix.lu-www.lu. برای کسب اطالعات بیشتر، به برقرار کنند

 

 2015ل فعال در سا داده لوکزامبورگ مراکز

 اپراتورها متفاوت باشد: نیب تواندی، مبستر یمراکز داده، بخصوص با توجه به فضا اندازه

 

Tier level or certification by the Uptime 

Institute 

Net floor 

space ft2 

Net floor 

space m2 

Datacentre name Nr 

Constructed 

Facility - 

Fault 

tolerant 

Design Documents   

  

IV IV III II     

  x  2,153 200 
BCE (Broadcasting Center Europe) 

Junglinster 

1 

  x  10,764 1,000 
BCE (Broadcasting Center Europe) 

Kirchberg 

2 

  x  8,611 800 BT 3 

   x 2,153 200 CEGECOM - Artelis 4 

  x  4,413 410 CETREL 5 

   x 5,382 500 EBRC Resilience Centre City 1 6 

  x  10,764 1,000 EBRC Resilience Centre City 2 7 

 x   53,820 5,000 EBRC Resilience Centre West 8 

x x   53,820 5,000 EBRC Resilience Centre South 9 

x x   53,820 5,000 EBRC European Reliance Centre East 10 

 x   59,320 5,511 EDH (European Data Hub) 11 

  x  22,604 2,100 LAB DataVault PSF 12 

 x   33,368 3,100 LuxConnect DC 1.1 13 

 x   13.993 1,300 LuxConnect DC 1.2 14 

http://www.lu-cix.lu/
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x x  x 59,202 5,500 LuxConnect DC 1.3 15 

 x  x 51,667 4,800 LuxConnect DC 2 16 

  x  8,073 750 
DATA4 Luxembourg 

colocated: Datacenter Luxembourg 

17 

   x 5,382 500 SES 18 

   x 10,764 1,000 Sungard 19 

  x  3,229 300 
Le Freeport 

colocated: TLPO DC3 freeport 

20 

   x 1,076 100 TLPO DC4 21 

  x  25,726 3,390 Verizon 22 

   x 3,229 300 Visual Online 23 

3 8 8 8 503,335 46,861 NET FLOOR SPACE LUXEMBOURG 2015 

3 7  2   x CERTIFIED BY UPTIME INSTITUTE 

/  (Research Peter Sodermans)های ارائه شده توسط صاحبان و اپراتورهای مراکز داده منبع: دولت لوکزامبورگ. خدمات ارتباطی و رسانه، بر اساس داده

*Certified by Uptime Institute 

 

 ای مراکز داده در لوکزامبورگلیست مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات اجاره

 ارائه دهندگان خدمات در لوکزامبورگ: 

 

BROADCASTING CENTER EUROPE (BCE) (مرکز پخش اروپا) 

45 ,Boulevard Pierre Frieden 

postal code : L-1543 

City : Luxembourg/Kirchberg 

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.bce.lu 

 

Core activity : Technical Service Provider for TV/Radio/Internet/ Data Center 

 

Person of contact: 

Paul SCHMIT 

Phone : +352 2480 6110 

E-mail : paul_schmit@bce.lu 

 

 نمایه شرکت:

BCE اطالعات  یورامخابرات و فن ،فیلم دیپس از تول هایفعالیت و دیتول و،یراد ون،یزیتلو یهانهیدر زم یخدمات فن ییرهبر اروپا(IT )

و بودجه شما  را مطابق با پروژه یحلراه شهیو هم دهدیباال را ارائه م تیفیما خدمات با ک میها، تخود در بازار رسانه یاست. با تجربه طوالن

 ،یونیزیتلو یهامختلف مانند کانال یهادر بخشمشتری  400به حدود  BCE زه،یو با انگ بسیار ماهرفرد  200از  شیخواهد کرد. با ب دایپ

http://www.bce.lu/
mailto:paul_schmit@bce.lu
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خدمت رسانی  یو خدمات عموم یمخابرات یاپراتورها ،یغاتیتبل یهاشرکت دکنندگان،یتول لم،یف کنندگانعیتوز ،ییویراد یهاستگاهیا

 کند.می

 

 

BT GLOBAL SERVICES 

12, Eugène Ruppert 

postal code : L-2453 

City : Luxembourg 

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.globalservices.bt.com 

 

please indicate your core activity: Global Private network, Internet, Telephony, SIP trunking, 

Security services Cloud of Clouds 

 

person of contact: 

Gilles MATHON 

Phone : +352 405 637 234 

E-mail : gilles.mathon@bt.com 

 

 نمایه شرکت:

BT Global Services،  به شرکتBritish Telecom PLC است امن  یخصوصی هاشبکه جهانیارائه دهنده  و یک وابسته است

های ، کنفرانسSIP یتلفنتماس مرکز خدمات  ،محاسبات ابریمانند مختلف  یمخابرات یهانهیدر زمرا  ICTجامعی از  مجموعه خدماتکه 

 دهد.ارائه می را گریخدمات د ی ازاریو بس telepresenceویدیویی / 

BT Global Services Luxembourg اصلی  مراکز داده یو در تمام کندیاداره ماست لوکزامبورگ صنعتی خود را که در  مرکز داده

 متصل است. ینور بریشبکه ف کقویًا به ی نقاط حضوری دارد که به لوکزامبورگمستقر 

همتایی با تمام نقاط  BT internet AS5400است.  کشور در سراسر جهان در دسترس 200بیش از  با اتصال به MPLS یجهان شبکه

تا  Mbps 10 باند از یدارد. پهنا همتایی ،کنندیخدمت م (Luxembourg Internet) لوکزامبورگ اینترنتاروپا که به جامعه  یاصل

10 Gnps  100جزو استانداردها هستند و در صورت تقاضا امکان پهنای باند Gbps  .ه داد مرکزنیز وجود داردcarrier gradeنات، امکا 

 ITC with optional VSAT up/downlink and roof right optionی هااپراتورها و حامل هب اجاره مراکز داده و تهیه مکان را

 دهد.ارائه می

 

http://www.globalservices.bt.com/
mailto:gilles.mathon@bt.com
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CEGECOM S.A. 

3, rue Jean Piret  

postal code : L-1027  

City : Luxembourg 

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.cegecom.lu 

 

Core activity : National telecom operator 

 

person of contact : 

Didier WASILEWSKI 

Phone : +352 26 499 401 

E-mail : didier.wasilewski@artelis.net 

 

 نمایه شرکت:

Cegecom به را  یاز خدمات ارتباط یاجامع و نوآورانه فیدر لوکزامبورگ است که ط ی جایگزیناپراتور مخابراتB2Bفروش  ندگانی، نما

 تیفیبا ک یخود خدمات انیمشتر یما برا غیر ضروری، یهاستمیو س شرفتهیپ یهارساختیز با در اختیار داشتن .دهدیارائه م اپراتورهاو 

ه سطح محل مراکز داد 3در  Cegecom .میکنیرا فراهم م و مراکز دادهابر  ،های تلفنیانتقال تماس نترنت،یبه ا یترسباال مانند اتصال، دس

2 (Tier II سطح ،)3 (Tier III و سطح )4 (Tien IVدارد )  غیر  ریخود در سراسر لوکزامبورگ و مس ینور بریفهای شبکه یبر روو

 دهد.خدمات مدیریت شده ارائه می ،فرانکفورتبه ضروری خود 

 

 
CONOSTIX S.A. 

4, rue d’Arlon 

Postal code : L- 8399 

City : Windhof 

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.conostix.com 

 

Please indicate your core activity : Secured Managed Services 

 

Person of contact: 

Yves DE PRIL 

Phone : +352 26 10 30 61 

E-mail : hosting@conostix.com 

 

http://www.cegecom.lu/
mailto:didier.wasilewski@artelis.net
http://www.conostix.com/
mailto:hosting@conostix.com
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 نمایه شرکت:

Conostix  به طور  شناخته شده است، اطالعات تیامن یهاحلراه ارائه دهندگان خدمات و مشهورترین و بزرگتریناز  یکیبه عنوان که

 تمرکز دارد. وکارکسبی فناوری اطالعات حساس هارساختیاز راه دور ز تیریو مد یو نگهدار ریتعم ،یزبانیم یعمده بر رو

در ) شوند.ثبت می نظارت و روز سال( 365روز هفته و  7ساعت شبانه روز،  24) 24/7/365صورت سرورها به  وضعیتو  کیتراف تمام

 شود(.برداری )برنامه( این کار انجام میاجرا و بهره سطح تا ومصورت لز

مطمئن  یکار طیمح کی تیکه از اهم ی هستندکوچک و متوسطهای بنگاه نیهمچن و هستند یو دولت یمال مؤسساتما شامل  انیمشتر

 .دارند یدر دسترس، آگاه شهیو هم

در دسترس شما است و متخصصان بسیار  روز هفته 7ساعت شبانه روز و  24به صورت  تلفن از طریقکمک ما  زیاست که م لیدل نیا به

 های شما را به صورت عملیاتی و در سالمت نگه دارند.آن قادر هستند که زیرساخت ماهر

 

 
DATA4 LUXEMBOURG S.À.R.L. 

BP 74 

Postal code : L-3201 

City : Bettembourg 

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.data4group.com 

 

Core activity : 

Data Center Services 

 

Person of contact : 

Michael A. C. MAUS 

Phone : +352 26 19 18 – 300 

E-mail : Michael.Maus@DATA4group.com 

 

 نمایه شرکت:

DATA4 را در  و با کارایی باالریپذالعاده امن، انعطافق فو هایطرف ابری و اپراتورراکز داده بیاست که م ییشرکت متخصص اروپا کی

 دهد.ارائه می به طور خاص ساخته شده ی وامکانات اختصاص راک شبکه گرفته تا کی را از ییهاحلراه کند وو مدیریت میداشته  اریاخت

DATA4 و  یخالص فن یفضامایل مربع  22,000است و ( ایتالیکشور )لوکزامبورگ، فرانسه و ا 3مرکز داده در  13 یدارا در حال حاضر

 فناوری اطالعات در اختیار دارد. MW 30بیش از 

http://www.data4group.com/
mailto:Michael.Maus@DATA4group.com
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هر  یقابل اعتماد برا یرتجا کیشر کی DATA4 ،یو منابع مال مگاوات ذخایر انرژی 160 هکتار زمین، 120 همچون یموارد با توجه به

 ها را دارد.آن یهارساختیتوسعه ز برای خود انیمشتر ازیمورد ن یفن نانیاطم تیو قابل یریپذاسیمق ییاست و توانا وکارکسبنوع 

DATA4 اب د را انتخاپراتور موجود، ارائه دهنده خدمات خو 80ای بین دهد که به صورت آزادانه از شبکهبه مشتریان خود این امکان را می

 کنند.

 از زمانکه بسیار امن و مورد اطمینان هستند،  DATA4 یزبانیم یباال، راهکارها اریبس تیفیبا ک یو طراح طراز اول یتکنولوژ به لطف

 اند.نداشته یاتا کنون وقفه 2006آن در سال  سیتأس

 

 
DATACENTER LUXEMBOURG S.A. 

2, rue Léon Laval  

Postal code : L-3372  

City : Leudelange  

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.datacenter.eu 

 

Core activity: ISP, Colocation, Connectivity, Cloud 

 

Person of contact :  

Frédéric PRIME 

Phone : +352 26 19 16 1 

E-mail : fprime@datacenter.eu 

 

 نمایه شرکت:

Datacenter Luxembourg  ی عضو گروه نترنتیدهنده خدمات ا شبکه ارائهیکDCL کندیم تیاست و خارج از لوکزامبورگ فعال. 

Datacenter Luxembourg  تمرکز بر نیتوسط دو کارآفر 2000در سالICT   شد. سیتأسو نوآور 

ای ارهتجارت الکترونیک مدیریت شده و خدمات اج ،المللیمخابراتی و اینترنتی بین ارتباطمعتبر مرکز داده،  رساختیدهنده زشرکت ارائه نیا

 Tier) 1سطح  از یصنعت، با ارائه خدمات منحصر به فرد از مراکز داده چند سطحاین  نهیاز ده سال است که در زم شیشرکت ب نیا است.

I 4( تا سطح (Tier IV) یهاحلاز راه توانندیم ،هستند ریپذانعطاف محاسبات ابری سیروس کیکه به دنبال  یانیشتاز است. مشتریپ 

شوند اجرا میبا سرعت باال های مستقل ی هستند که در سرورمتیارزان ق یمجاز یهانیماشکه " ی(ابر ورود) entry cloud" ازما  یسفارش

 مند شوند.است، بهرهاختصاصی  VMware یسرورهاها و که شامل خوشه" )ابر خصوصی(private cloud "تا 

 

http://www.datacenter.eu/
mailto:fprime@datacenter.eu
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EBRC 

5, Rue Eugène Ruppert  

postal code : L-2453  

City : Luxembourg  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.ebrc.com 

 

Core activity : EBRC is leader in the Management of Sensitive Information by guaranteeing a unique 

“One-Stop-Shop” offering end-to-end ICT Trusted Services. 

 

person of contact : 

Yves REDING  

phone : +352 26061 

E-mail : info@ebrc.com 

 

 نمایه شرکت:

EBRC  رسیدگی حساس های و زیرساختاطالعات  تیریوضوعات و مسائل مربوط به مدشد و به م سیدر لوکزامبورگ تأس 2000در سال

 رهیکل زنج تیری. مدشودیشناخته م ICT یهاحلبه عنوان رهبر اروپا در راه آن، ")مورد اعتماد( Trusted"پیشنهاد  لطف و بهکند می

های مشتریان وکارکسبارائه دهد که گارانتی انتها به انتهای برنامه منحصر به فرد و همه جانبه را ک یتا  سازدیرا قادر م EBRC ،تأمین

 کند.خود را تضمین می

EBRC افتهیسازمان  کیو در شش برنامه استراتژ کندیها را فراهم مکامل برنامه تیریاز خدمات را از مشاوره تا مد یاگسترده فیط 

 است:

 Trusted Advisory Services )خدمات مشورتی مورد اعتماد( 

 Trusted ICT Managed Services )خدمات مدیریت شده فناوری اطالعات و ارتباطات مورد اعتماد( 

 Trusted Cloud Europe )ابر مورد اعتماد در اروپا( 

 Trusted Security Europe )امنیت مورد اعتماد در اروپا( 

 Trusted Resilience Services )خدمات ارتجاعی مورد اعتماد( 

 Trusted Data Centre Services )خدمات مرکز داده مورد اعتماد( 

 

 

 

http://www.ebrc.com/
mailto:info@ebrc.com
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 :یالمللنیب ها و اعتباراتهنامیگواه

 (Uptime مؤسسه( )Tier IV) 4گواهی بخش ساخته شده سطح  2( و Tier IV) 4گواهی طراحی سطح  -

- Eco Data Center Star Audit 5* 

- PSF Support Status 

- PCI DSS Level 1 

- ISO 27001/ISO 20000/ISO 9001/ISO 14001/ISO 50001 

- EST 

- “European Code of Conduct for Data Centers” participant 

 

 
EUROPEAN DATA HUB 

9, Rue Robert Stümper 

postal code : L-2557  

City : Luxembourg  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.europeandatahub.eu 

 

Core activity : 

Data Center operations White Room 

Development of monitoring tools 

 

person of contact : 

Patrice ROY 

Phone : +352 27125555 1 

E-mail : patrice.roy@edhub.eu 

 

 نمایه شرکت:

European Data Hub  خدمات وwhite room ی نیزم ریز کامالً  تیسا کیرا در اطالعات( هایی  فنآوری تجهیزات قرارگیری )محل

 DCIMو  ICTکز داده، مرهای وکارکسباصلی جهانی  که تحت مدیریت مستقل یا اشتراکی فعاالن (Tier IVدارای گواهی سطح چهارم )

 رد وکرا دوبرابر  Uptime Institute for Design and Operation، اعتبار اروپا در منحصر به فرد بیترک نی. اندکهستند، ارائه می

ر در میان معتبر ترین مراکز داده قرا European Data Hubهای ها سایتی آنعتبارها را به ارمغان آورد که به واسطهاز ا یعیوس فیط

 گرفت.

http://www.europeandatahub.eu/
mailto:patrice.roy@edhub.eu
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تثبیت  در لوکزامبورگو تخصص  بر مهارت یمبتن وکارکسب کیخود را به عنوان موقعیت  European Data Hub، زمان آغاز به کار از

 دهد.خدمت ارائه میبزرگ  یمؤسسات محل نیو همچن یالمللنیب یهاشرکتبه که عمدتًا  کرد

 www.europeandatahub.eu: دیما مراجعه کن تیسابه وب شتریکسب اطالعات ب یبرا

 

 
GLOBAL IT SERVICES PSF 

12, Rue Guillaume Schneider  

postal code : L-2522 

City : Luxembourg  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.gits.lu 

 

Core activity : Maintenance, Helpdesk, Cloud Services 

 

person of contact : 

Mukesh PRAYAGSING  

phone : +352 26259530 

E-mail : info@gits.lu 

 

 نمایه شرکت:

Global IT Services PSF های بخشاز  یکی تفکیک در نتیجه 2005است که در اکتبر  یشرکتDeloitte Consulting 

Luxembourg سابق شرکت مشاوره کارمندانیک شرکت نوپا بود که از شرکت  نی. اایجاد شده است Deloitte ها و رهبر آنMukesh 

Prayagsing تشکیل شده بود.گذار به عنوان بنیان 

 ITچه در مورد مسائل مربوط به  ما است. انیشده به مشتر تیریمدبه طور کامل ارائه خدمات GITS (Global IT Services ) هدف

 کنیم.و چه در مورد مسائل مربوط به مخابرات، برای مشتریان خود به عنوان یک نقطه تماس واحد عمل می

 ها:تخصص

 یمشبکه عمو یاندازنصب و راه 

  )شبکه تیامنپیکر بندی )تنظیم 

 ویندوز کروسافتیمتخصص ما 

 نوکسیمتخصص ل 

  متخصصfirewall  ،)دیوار آتش(VPN Tunneling ،VLANS و غیره 

http://www.gits.lu/
mailto:info@gits.lu
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 یساز یمجاز یهاحلراه 

 نیآنال گیریبانیپشت یهاحلراه 

 پست الکترونیکیو  تیساوب یزبانیم 

 در رساختیز یزبانیم Lux Datacente 

 خدمات ابر 

 رهیو غ یخصوص یور مجازسر 

 

 
IBM SERVICES FINANCIAL SECTOR 

LUXEMBOURG S.À.R.L. 

89C, Rue Pafebruch  

Postal code : L-8308 

City : Capellen 

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.ibm.com 

 

Core activity : 

Strategic Outsourcing, Managed Services, Security Operation Centre, Global Business Solutions, 

Cloud provider, Analytics, Mobile, Social and Transition & Transformation services 

 

Person of contact : 

Frans HAUNSTRUP 

Phone : 27327210 

E-mail : Frans_Haunstrup@be.ibm.com 

 

 شرکت: نمایه

IBM Services Financial Sector (ISFS در ) نیاز اول یکیبه عنوان ایجاد شد و  2004سال PSF  بود کهموجود در بازار های 

خدمات مدیریت شده و  برون سپاری( به منظور ارائه خدمات Financial Regulator, CSSF) یمال کنندهمیو تنظ ییدارا ریتوسط وز

مختلف  هایپلتفرماز  یبانیاست که قادر به پشت معتبر ماهر یروین کی یدارا ISFSمعتبر شناخته شده بود.  مبورگلوگزا یبخش مال به

را برای دستیابی به  در بازار شرویپ رساختیز کی انیمشتراست که به  باال یدسترس تیمرکز داده با قابل سیسرو کی جادیو ا انیمشتر

 دهد.ها ارائه میای آنهای توسعهنیاز

 

 

http://www.ibm.com/
mailto:Frans_Haunstrup@be.ibm.com
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I.R.I.S. LUXEMBOURG 

13, rue de l’industrie  

Postal code : L-8399  

City : Windhof 

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.iriscorporate.com and 

http://www.irislink.com/FR/c1081/IRISCloud----Cloud-solutions.aspx 

 

Core activity : Information Management and ICT 

 

Person of contact : 

Marc VANDEVEKEN 

Phone : 390 326 385 

E-mail : marc.vandeveken@iriscorporate.com 

 

 شرکت: نمایه

I.R.I.S اسناد و اطالعات تیریمرتبط با مد یهاحلو راهساز کامل خدمات یکپارچه کی (Document & Information 

Management)  ی است. پزشک ی وصنعتو ادارات  اهبخش بانکداری و مهیب یهابه بخش افتهیاختصاصI.R.I.S ی را برا ییهاحلراه

 هریو ذخ ویآرش یبرا ی وگذاراشتراکو به  تیریمد یبرا ،یکیاز کاغذ و اسناد الکترون داده استخراج یبرا ،یاسناد کاغذ کردن مادی غیر

 یسازنهیبه ها، برایافزاری( و تخصصافزاری / نرمها )سختحلاز طریق ارائه راه نیهمچن I.R.I.S .کندیفراهم م یکیاسناد الکترون

روزانه، خدمات  تیری)مانند نظارت، مد همچنین خدمات مدیریت شده I.R.I.Sکند. تالش می اطالعات یورافن پیچیده یهارساختیز

 دهد.را نیز ارائه می( IAAS; PAAS; SAASخدمات مرکز داده و ارائه )، (رانهیشگیو پ شیواکن

 

 
LAB LUXEMBOURG S.A. 

2-4, rue Edmond Reuter  

Postal code : L-5326 

City : Contern 

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.labgroup.com 

 

Core activity : 

Data Management 

 

http://www.iriscorporate.com/
http://www.irislink.com/FR/c1081/IRISCloud----Cloud-solutions.aspx
mailto:marc.vandeveken@iriscorporate.com
http://www.labgroup.com/
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Person of contact : 

Jean RACINE 

Phone : +352 350 222 212 

E-mail : jracine@labgroup.com 

 

 شرکت: نمایه

، آن را قادر Labgroupساله  38تجربه  ها است.وکارکسبهای اجرایی به سندو  هاشده داده تیریخدمات مد، ارائه Labgroup تیمامور

 دهد تا با تعهدات قانونی مربوط با آرشیو فیزیکی و الکترونیکی مطابقسازد که به مشتریان خود این امکان را میبه توسعه خدماتی می

ار مدت زیادی است که در بازشرکت  نی. ادهدیارائه م نیزرا  یاخدمات مشاوره Labgroupی، کیو الکترون یکیزیف آرشیوبر  عالوهاشند. ب

 .هم حضور دارد الطارقو جبل نیدر دوبللوکزامبورگ پیشرو است و 

 

 
LUXCONNECT S.A. 

4, rue A. Graham Bell  

Postal code : L-3235  

City : Bettembourg  

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.luxconnect.lu 

 

Core activity : 

Data Center / Dark Fiber 

 

Person of contact : 

Roger LAMPACH  

phone : +352 27 61 68 -1 

E-mail : roger.lampach@luxconnect.lu 

 

 شرکت:نمایه 

LuxConnect متعلق به دولت لوکزامبورگ است. یشرکت خصوص کیشد،  سیتأس 2006، که در سال LuxConnect 24  و کارمند

را به  یکار یمربع فضا متر 5،500 رًایدارد و اخ اریدر اخترا  (Tier IV( و سطح چهارم )Tier IIشده سطح دوم )داده طراحیمرکز  3

مکان مختلف است، به  2ساختمان در لوکزامبورگ در  4را که شامل شرکت  یکل تیظرف ش،یافزا نیه است. امجموعه خود اضافه کرد

شرکت،  از مراکز داده یکی. در محور هستند "داریسبز" و "توسعه پا ی"انرژ LuxConnectداده  مراکز مترمربع رسانده است. 14،700

تولید شده در لوکزامبورگ  2COتن از گاز  000،27حدود  ساالنه نوآورانه شده است که یمفهوم انرژ کیمنجر به  یسازنهیبه فرآیند نیا

 LuxConnect( در Power Usage Efficiency, PUEبازده مصرف برق ) ،سبز ی اطالعاتورااز فن یبه سبب آگاهدهد. را کاهش می

 را در لوکزامبورگ یاست که تمام مراکز تجار یمل بریشبکه ف کی یاندازراه ها،تیاز مأمور گرید یکقرار دارد. ی 1.2تا  1.5در طیفی بین 

mailto:jracine@labgroup.com
http://www.luxconnect.lu/
mailto:roger.lampach@luxconnect.lu
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کشور از لوکزامبورگ و بالعکس  15از  شیبا ب نندبتوا تا دهدیامکان را م نیا اپراتورهاو به  کندیهم متصل مضروری به  صورت غیربه 

 ارتباط برقرار کنند.

 

 
ORANGE COMMUNICATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

8, rue des Mérovingiens, zai Bourmicht 

Postal code : L-8070  

City : Bertrange  

Country : Luxembourg  

Corporate website : https://www.orange.lu/fr 

 

Core activity : Telecommunications  

 

Person of contact  :  

Werner DE LAET 

Phone : 800 61 606 (+352 661 061 606 from abroad) 

E-mail : werner.delaet@orangeluxembourg.lu 

 

 شرکت: نمایه

 Orange Communications Luxembourg S.A. یهاحلشرکت راه نیبازار مخابرات لوکزامبورگ است. ا اصلی فعاالناز  یکی 

 دهد.ارائه می یو تجار یخصوص انیمشتر به را یو کابل ینترنتی، ثابت، اخدمات تلویزیونی سیارجامع و نوآورانه 

Orange دهد.اند، ارائه میپراکنده شدهسراسر لوکزامبورگ  که در فروشگاه همکار فروشگاه و چهار 13 قیخود را از طر یخدمات محل 

)محل سرویس(" اختصاصی  Espaces services" 9دهند و با و به شما مشاوره میدر کنار شما هستند  شهیهم Orangeکارشناسان 

 دهند.به شما پشتیبانی فنی ارائه می

 

 
ROOT S.A. 

3, op der Poukewiss  

Postal code : L-7795  

City : Roost 

Country : Luxembourg 

Corporate website : http://www.root.lu 

 

https://www.orange.lu/fr
mailto:werner.delaet@orangeluxembourg.lu
http://www.root.lu/
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Core activity : 

Webhosting and Server Housing 

 

Person of contact  :  

Marc Goederich 

Phone : +352 20500500 

E-mail : info@root.lu 

 

 شرکت: نمایه

Root S.A.  بهXBT Holding Ltd. اندازی پلتفرم باشد. این شرکت با راهوابسته میserver.lu ه موقعیت خود را به عنوان یک ارائ

ور ( و در سنگاپTier IV( و سطح چهار )Tier IIدهنده جهانی میزبانی سرور تثبیت کرد؛ این شرکت در لوکزامبورگ مراکز داده سطح دو )

 IaaS ارائه کننده نیبزرگتر .root S.A، در حال حاضر site.lu( دارد. با احتساب پلتفرم میزبانی وب Tier IIIکز داده سطح سه )یک مر

های مقرون به صرفه و مورد اعتماد و در عین حال انعطاف پذیر ما است، چرا که حل. موفقیت شرکت ما، به دلیل راهدر لوکزامبورگ است

 شود.اطالعات که همیشه در حال تغییر است، انعطاف پذیری یکی از الزامات محسوب می در یک محیط فناوری

. در سطح جهان است اولین پلتفرم میزبانیشدن  لیداین شرکت برای تب لیتما نمایانگر، XBTه در گرو servers.comپلتفرم  یاندازراه

 یدانش نی. امیاکرده یدهندگان بازفارکس تا توسعه یهااز شرکت ،انیخاص انواع مشتر یازهاین لیو تحل هیرا صرف تجز یادیما منابع ز

پایدار به  Dedicatedو  VPSدرجه یک و همچنین میزبانی  CDNهای ابری و ، در ارائه راه حلمیاها به دست آوردهسال طولکه ما در 

 کنند.ما کمک می

 

 
SES S.A. 

Château de Betzdorf  

Postal code : L-6815  

City : Betzdorf  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.ses.com 

 

Core activity  :  

Satellite operator 

 

Person of contact : 

Markus PAYER 

Phone : (+352) 710 725 - 1 

E-mail : markus.payer@ses.com 

 

mailto:info@root.lu
http://www.ses.com/
mailto:markus.payer@ses.com
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 :شرکت نمایه

SES امن  مطمئن، ، خدمات ارتباطات، پخش ویدیو و مخابرات دادهماهواره 50از  شیجهان است. ناوگان ما با بای پیشرو در اپراتور ماهواره

دگان خدمات دهنو تلفن همراه، ارائه یمخابرات یاپراتورها ،یکابل ونیزیتلو هایهکنندگان، برنامبه پخش یو مقرون به صرفه را در سطح جهان

 . با استفادهدهدیارائه م مؤسساتها و دولتت دریایی و هوایی، اتصاال سازانیکپارچه ،VSAT یخدمات تخصص ارائه دهندگانو  ینترنتیا

ایجاد یک اکوسیستم ما در حال  ،یاماهواره یهایورادرصنعت فن شرویپ یهایو نوآور زمینی درجه یکخود و شبکه  یاز ناوگان جهان

برای دیجیتالی کردن و  وکارکسبهای نوآورانه مدل ای و ویدیویی هستیم. ما به منظور توسعههای دادهو همگرا برای ترکیب شبکه جدید

ولت. ؛ و دپویایی؛ داده دئو؛یو پایه استوار است:ما بر چهار  وکارکسبکنیم. تأمین نیازهای ارتباطی در آینده، با شریکان خود مشارکت می

یی و هوا ییایدر یبه عنوان مثال، به بازارهاو پویایی  VSAT ،IP trunking، mobile backhaul یهاشبکه رینظ یبه خدمات هاداده

)بازار  Luxembourg Stock Exchange (SESG)و  Euronext Parisدر لوکزامبورگ است و در  SESاشاره دارد. دفتر مرکزی 

 بورس لوکزامبورگ( نیز فهرست شده است.

  

 
SOLIDO HOSTING 

9, 2. floor, Laederstraede  

Postal code : DK1201  

City : Copenhagen K  

Country : Denmark 

Corporate website : www.solido.net 

 

Core activity : 

Managed Dedicated Hosting 

 

Person of contact : 

Christer HASSE 

Phone : +45 22482828 

E-mail : ch@solido.net 

 

 شرکت:نمایه 

Solido Hosting ل خدمات ما شام .دهدهایی در تمام ابعاد ارائه میوکارکسببه  و مطمئن را ریپذبه موقع، انعطافمیزبانی  یهاحلراه

 –انی های میزبشود و ما همچنین خدماتی مدیریتی مورد نیاز برای اداره هرگونه سرویسافزار، پهنای باند و زیرساخت میتأمین سرور، نرم

 دهیم.را ارائه می –از اینترنت تا بنگاه 

 های میزبانی انعطاف پذیرحلراه

http://www.solido.net/
mailto:ch@solido.net
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کنیم. ما ی خود افتخار میریپذانعطاف است که ما به لیدل نی. به همتسین کسانی یحلراه چیو ه یمشتر چیه Solidoاز نظر شرکت 

هایی حالهایی مناسب ارائه دهنده میزبانی مشتری ما باشد، راهحلئه راهکنیم تا بتوانیم به جای اراتمرکز خود را بر روی مشتری متمرکز می

 را ارائه کنیم که مناسب خود مشتری باشد.

 

 
SOPRA STERIA PSF 

LUXEMBOURG S.A. 

2-4, rue du Château d’eau – Entree A 

Postal code : L-3364  

City : Leudelange  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.soprasteria.lu 

 

Core activity : IT Services Company 

 

Person of contact : 

Jean-Jacques GENSER 

Phone : +352 45 50 021 

E-mail : contact@steria-psf.lu 

 

 :شرکتنمایه 

Sopra Steria، دغام امشاوره، ترین مجموعه خدمات انتها به انتها در بازار را از جمله کاملاز  یکی است و تالیجیرهبر اروپا در تحول د

های تحول مسئولیت انجام برنامه Sopra Steriaدهد. ارائه می وکارکسب فرآیندو خدمات  رساختیز تیریافزار، مدتوسعه نرم ها،ستمیس

 Sopraشود، بر عهده دارد. محسوب می وکارکسبترین چالش ترین و پیچیدههای دولتی و خصوصی پیشرو را که یکی از حساسنسازما

Steria ین بهتر اطالعات یوراتا از فن سازدیخود را قادر م انیمشتری، باال، ارزش افزوده و نوآور تیفیخدمات و عملکرد با ک بیبا ترک

 د.داشته باشن استفاده را

 میلیارد یورو داشته است. 3.4، درآمدی بالغ بر 2014در سال  Sopra Steriaکشور،  20از  شیکارمند در ب 37،000 با

 

 
SUNGARD AVAILABILITY 

SERVICES S.A. 

6B, rue Gabriel Lippmann  

Postal code : L-5365  

City : Münsbach 

Country : Luxembourg 

http://www.soprasteria.lu/
mailto:contact@steria-psf.lu
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Corporate website : www.sungardas.com et www.sungardas.lu 

 

Core activity : Business Continuity and Recovery Services 

 

Person of contact : 

Thierry RIESTER 

Phone : (+352) 35 73 05 30 

E-mail : thierry.riester@sungardas.com 

 

 شرکت: نمایه

اطالعات  در مواقع بروز حوادث، بیانگر و تضمین کننده توانایی ما در انجام عملیات فناوری وکارکسبپیشینه ارزشمند ما در بهبود و استمرار 

 های غیر مترقبه است.مشتریان ما و همچنین توانایی ما در بهبود سریع در مواقع مواجهه با وقفه

استمرار  ای وو خدمات مشاوره و نرم افزار یکاربرد یهابرنامه ت،یابر، خدمات مرکز داده، شبکه و امن ،دهش تیریخدمات مد قیطر ما از

، بلکه به میفروشیرا م دسترس پذیرتنها خدمات نه ما توانیم مشارکت خود را پرورش و تقویت کنیم. در مواقع بروز حوادث، می وکارکسب

 دهیم.( را میTMtime-Allبا یک جهان تمام وقت )متناسب ارائه  ییخود توانا انیمشتر

  در مواقع بروز حوادث بودیم که گواهی  وکارکسبارائه دهنده استمرار  نیاولدر جهان ماBS 25999 .را دریافت کردیم 

 میکنیدر سراسر جهان اداره ممنعطف را  اریبسمرکز  80از  شیما ب. 

 میدارر اختیار د یاتیعمل یفوت مربع فضا ونیلیم 5از  شیما ب 

  مرکز داده داریم 14 ما در سراسر اروپا 

 میدار ابریمرکز داده  3، ایتانیبر ریما در داخل جزا 

  فعال و دایر بوده است %100فعالیت خود، به صورت سال  30از  شیبطول ما در خدمات. 

 100 تموفقی نشانگر نرخ –ایم شرکت را بهبود داده 1،300، بیش از سال گذشته 20در  ما ٪ 

 به محصوالت تولیدکنندگان خاص وابسته نیستیم تنها ما 

 ISO 9001 ،ISO 27001 ،IGSoC ،PCIهای ما مطابق با تعدادی استاندارد از جمله متعهد هستیم و فعالیت یبه عملکرد عال ما

DSS ،ISAE3402  وBS 25999 باشد.می 

 

 
SYSTEMAT 

LUXEMBOURG PSF S.A. 

77-79, Parc d’Activités Capellen 

Postal code : L-8308  

http://www.sungardas.com/
http://www.sungardas.lu/
http://www.sungardas.lu/
mailto:thierry.riester@sungardas.com
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City : Capellen  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.systemat.lu 

 

Core activity : IT 

 

Person of contact : 

Roger Wagner 

Phone : +352 31 71 321 

E-mail : roger.wagner@systemat.com 

 

 شرکت: نمایه

های میلیون یورو بوده است. مشتریان این گروه شامل شرکت 102برابر با  2014، در سال BeLuxدر بازار  Systematحجم معامالت گروه 

 شوند.های کوچک و متوسط میخصوصی و بنگاه مؤسساتخصوصی بزرگ، 

Systemat ی اطالعات ستمیس شامل که یینرم افزار و ابزارها زات،یجهت تیریمربوط به انتخاب و مد یهاتیخود را از محدود انیمشتر

امن  یزبانیو م واگذار شده اطالعات یورافن تیریمد ،یاطالعات یهاستمیس ی. خدمات ارائه شده عبارتند از: نگهدارکندیرها م میشوند،

 ،)بروکسل کیواقع در بلژدفتر تلف کارمند است که در شعبات مخ 303 یدارا Systematخود.  انیمشتر عاتاطال یورافن رساختیز

 ( مشغول به کار هستند.Metz( و فرانسه )Capellen(، لوکزامبورگ )ژِیل، شارلروی، آنتورپ

  رجوع کنید. http://www.systemat.comبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 

 
TECH IT PSF S.A. 

14, rue Michel Flammang 

Postal code : L-1524  

City : Luxembourg  

Country : Luxembourg 

Corporate website : www.tech-it.lu/ 

 

Core activity  :  

IT services provider 

 

Person of contact : 

Hamid Kaddour 

Phone : (+352) 26 67 64 

E-mail : hkaddour@tech-it.lu 

 

http://www.systemat.lu/
mailto:roger.wagner@systemat.com
http://www.systemat.com/
http://www.tech-it.lu/
mailto:hkaddour@tech-it.lu
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 شرکت: نمایه

Tech-IT PSF S.A. دهنده خدمات ارائه کی IT .شد و متعلق  سیتأس 2007شرکت در سال  نیا است که در لوکزامبورگ قرار دارد

 350حدود  شد. این شرکت سیتأس 1898در سال  Karp-Kneip. است Hamid Kaddour یو آقا Karp-Kneip گذارانهیبه سرما

را تضمین  Tech-ITپایدار و توسعه  یمال تیحما موضوع نیا میلیون یورو است. 50در هر سال بالغ بر کارمند دارد و حجم معامالت آن

 کند.می

خود است. در  انیمشتر یقابل اعتماد و مؤثر برا کیشر کی .Tech-IT PSF S.A، اطالعات یورافن طیمتخصص در مح کیبه عنوان 

ار مشغول به ک در این شرکت تمام وقتبه صورت نفر  40 بًایدر حال حاضر تقرکردند، مینفر در این شرکت کار  5به کار، تنها هنگام شروع 

 هستند.

Tech-IT های زیر تخصص دارد:در حوزه 

IBM (Power Systems, AIX, AS/400, Storage and Storage Virtualization, TSM, Web-sphere, MQ-

series), Lenovo (Servers & Blades), VMware, Veeam, Microsoft. 

 

 
TELECOM LUXEMBOURG 

PRIVATE OPERATOR S.A. 

12C, Rue Guillaume J. Kroll  

postal code : L-1882 

City : Luxembourg  

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.telecomluxembourg.com 

 

Core activity : Telecom Operator  

 

Person of contact : 

Jérôme GRANDIDIER 

Phone : (+352) 44 64 82 

E-mail : jgrandidier@tlpo.com 

 

 شرکت: نمایه

TLPO  در لوکزامبورگ است.  یخصوص یالمللنیاپراتور ب نینخست پیشرو است وو مرکز داده ملی ارتباطات در خدماتTLPO فیط 

 یاریبس نیو همچن ینور بریف رساختیز کی یبا سرعت باال بر رو یارتباط یها، شبکهمراکز دادهبه از جمله دسترسی از خدمات  یاگسترده

 دهد.ارائه می یالمللنیب یمخابرات یو اپراتورها یاحرفه انیبه مشتررا  گریشده د تیریداز خدمات م

 شبکه خدمات

http://www.telecomluxembourg.com/
mailto:jgrandidier@tlpo.com
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TLPO  در  بریف یهاشبکه لومتریک 600. ما حدود دهدارائه می 3و  2 هیال یالمللنیو ب ارتباطی داخلیخود خدمات  انیمشتربه

شبکه، ما  نی. در اکندیم متصل هیهمسا یکه لوکزامبورگ را به کشورها میدار یللالمنیب بریف لومتریک 1،400از  شیلوکزامبورگ و ب

ین و همچن FiberChannel( الیه دوم اینترنت point-to-multipoint( و نقطه به چند نقطه )point-to-pointخدمات نقطه به نقطه )

 دهیم.و اینترنت را ارائه می MPLSخدمات الیه سوم 

 مرکز داده خدمات

گرفته تا پلتفرم ابری  IAASخدمات زیرساخت مدیریت شده  های مسکونی و اجارهاساسی خانه از خدمات ،از خدمات یاگسترده فیط ما

 4 یدارا TLPOخدمات،  نیبه منظور ارائه ادهیم. ( را ارائه میPlatform As A Service, PAASعمومی بستر به عنوان سرویس )

 ( متغیر است.Tier IV( تا سطح چهار )Tier IIو سطح این مراکز از سطح دو )در لوکزامبورگ است  مرکز داده

 

 
TELINDUS 

LUXEMBOURG S.A. 

81-83, route d’Arlon  

Postal code : L-8009  

City : Strassen  

Country : Luxembourg  

Corporate website : 

www.telindus.lu/ 

www.telindustelecom.lu/en/ 

 

Core activity : ICT, cloud and telecom services 

 

Person of contact : 

Anne-Laure PICHON 

Phone : (+352) 45 09 15 - 1 

E-mail : marketing@telindus.lu 

 

 شرکت:نمایه 

Telindus Luxembourg  شعبهICT  گروهProximus  است، و از طریقTelindus Telecom اپراتور صنعتی گروه در ،

ها و اتصاالت شبکه. محدوده تخصص آن شامل کندارائه می یو دولت یخصوص یهاانواع شرکت بهرا  هاییشرکت راه حل نیالوکزامبورگ. 

 است. پویاییو  یکاربرد یهابرنامه ،یهمکار ت،یامن ،یسازرهیذخ ها،ستمیس ه،راکز داد(، میالمللنیو ب ی)ملشرکت 

به منظور  شود.محسوب میو ادارات  هاوکارکسب یممتاز برا یکیشر به عنوان Telindus Luxembourg محور، یمشتر کردیرو کی با

طیف وسیعی از  Telindusها، مشتریان و احترام بسیار به تکامل آنها، با سرعت مد نظر کمک به مشتریان خود در تحوالت دیجیتالی آن

http://www.telindus.lu/
http://www.telindustelecom.lu/en/
mailto:marketing@telindus.lu
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 متخصص 400از  شیب Telindus Luxembourgها توسعه داده است. خدمات مدیریت شده را برای برآورده کردن نیازهای ویژه آن

س واحد به منظور برآورده کردن الزامات روی مدیریت نیازهای مشتریان از طریق یک نقطه تما تمرکز بر ماهر دارد. استراتژی این شرکت،

 باشد.می ICTکلی 

 

 
TERALINK SOLUTIONS 

1, rue Emile Bian  

Postal code : L-1235  

City : Luxembourg  

Country : Luxembourg  

Corporate website : www.teralinksolutions.com 

 

Core activity : Telecom and ICT services for international companies 

 

Person of contact : 

Micaël WEBER 

Phone : (+352) 2462 5568 

E-mail : micael.weber@teralinksolutions.com 

 

 شرکت: نمایه

TERALINK Solutions  خدماتICT  و مخابراتیPOST Luxembourg  دهد.ارائه می یالمللنیب انیبه مشتررا 

POST Luxembourg  این ارائه دهنده پیشرو حال  اروپا است. یمخابرات یهاشرکت نیاز معتبرتر یکیشد و  سیتأس 1842در سال

 وکارکسبهای حلایجاد راه را به منظور TERALINK Solutionsو مخابراتی که اتصاالت جهانی دارد،  ICTخدمات جامع و یکپارچه 

سال دریافت / ار باال، تیارتباطات با ظرف ،ما یالمللنیب یهاحلراهالمللی مناسب باشد، به وجود آورد. های بینای که برای شرکتنوآورانه

ت خدما ،امنیت مدیریت شده(، (Tier IVو سطح چهارم ) (Tier IIسطح دوم ))اجاره مراکز داده ها و خدمات داده یسازرهیذخ ،ایماهواره

 .کندیفراهم م یالمللنیب یهاسازمان یبرارا  وکارکسباطالعات / ابر / رسانه و منابع مشاوره  یورافن

 

 
VERIZON ENTERPRISE SOLUTIONS 

140, Weststreet 

Postal code : NY 10007  

City : New York  

Country : U.S. 

http://www.teralinksolutions.com/
mailto:micael.weber@teralinksolutions.com
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Corporate website : www.verizonenterprise.com 

 

Core activity : IT Service Provider 

 

Person of contact : 

Rubert RIETKERK 

Phone : +31 655787240 

E-mail : rubert.rietkerk@intl.verizon.com 

 

 شرکت: نمایه

Verizon Enterprise Solutions شیرا افزا وکارکسب کارایی، رشد و بهبود بخشندرا  یتا تجربه مشتر کندیکمک م انیبه مشتر 

، ابر، ی مخصوص صنایع در مورد پویایی امنهاحلبا ارائه راه Verizon Enterprise Solutions کنند. تیریرا مد سکیدهند و ر

 ،ینوآور یرا در سراسر جهان برا یدیجد یهافرصت ،هاشرکت شرفتهیپ یارتباط هایپلتفرمو  اشیاء نترنتیا ک،یتراتژاس یهاشبکه

مراجعه  www.verizonenterprise.com تیسابه وب شتریکسب اطالعات ب ی. براکندیفراهم م وکارکسب تحولو  یگذارهیسرما

 .دیکن

Verizon Enterprise Online News Room ات( اق خبر آنالینVerizon Enterprise:) 

 Verizon Enterprise Solutions News & Insightsر اطالعات د ریو سا یاوبالگ، ارتباطات رسانه یهاپست ،ی منتشر شدهخبرها

 RSS feedهمچنین از طریق  Verizon Enterprise Solutionsوجود است. اخبار م news.verizonenterprise.comبه نشانی 

 در دسترس است. /http://www.verizonenterprise.com/rss-optionsه نشانی ب

 تکشر

 گریو دپهن باند خدمات  که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد، Verizon Communications (NYSE, Nasdaq:VZ)شرکت 

 دهد.ارائه می یفروشمدهع انی، دولت و مشترهاوکارکسبکنندگان، به مصرفرا  سیمیو  میسیبارتباطی  خدمات

Verizon Wireless ن اتصال به صورت ملی به آن متصل است.ویلیم 108.6است که  کایآمر در میسیشبکه ب معتبرترین 

Verizon و  دهدارائه می کایآمر ینور بریشبکه ف نیترهشرفتیپ ی را بر رویارتباطات، اطالعات و سرگرم همچنین خدمات ترکیبی

به  شتر،یکسب اطالعات ب ی. براکندیدر سراسر جهان فراهم م انیمشتر یرا برا وکارکسب ارچهی یکپهاحلراه

www.verizon.com/news/ دیمراجعه کن. 

 

 
VISUAL ONLINE S.A. 

6, rue Goell 

Postal code : L-5326  

City : Contern  

Country: Luxembourg 

http://www.verizonenterprise.com/
mailto:rubert.rietkerk@intl.verizon.com
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Corporate website : www.vo.lu 

 

Core activity : Internet Access / Datacenter / VOIP / DNS 

 

Person of contact : 

Francisco MALPICA  

Phone : +352-424411-1 

E-mail : fmalpica@visual-online.lu 

 

 شرکت: نمایه

Visual Online دفتر مرکزی این شرکت در شد سیتأس 1996ال س در .Contern خدمات ارائه دهندگان از  یکقرار دارد، این شرکت ی

 مناسب یو فن یپشتوانه مالاست و از  Luxembourg Group از یبخش Visual Onlineه در لوکزامبورگ است. امروزپیشرو  نترنتیا

باشد.زه فناوری مدرن برخوردار میبرای رفع نیازهای روزافزون مشتریان گوناگون در حو

http://www.vo.lu/
mailto:fmalpica@visual-online.lu
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 POST LUXEMBOURG –پست لوکزامبورگ  
 

 شرکت 
POST Luxembourg  کاماًل  یهاحل تا راه گرفته ونیزیو تلو نترنتیتلفن ثابت و تلفن همراه، ااز باال  تیفیبا کمخابراتی خدمات

بزرگ  یمال مؤسسه کی نیو همچن ی پیشتازپست اپراتور نیشرکت همچن نی. اکندیفراهم م ی راتجار یاربردک یهاو برنامه ICT یکپارچه

 است.

 ها در لوکزامبورگ و خارج ازافراد و شرکت نیها و محتوا بآسان کردن ارتباطات و انتقال اطالعات، داده هدف و چشم انداز این شرکت،

 لوکزامبورگ است.ی بزرگ رفرماکا نیدوم POST Luxembourgکشور است. 

 اطالعات تماس 
 

1, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg 

Résidentials 8002 8004 (+352) 24 62 80 04 

E-mail: telesales.telecom@post.lu. 

SMB 8002 4000 (+352) 24 62 40 00 

E-mail: smb.telecom@post.lu 

Corporate 8002 2400 (+352) 24 62 24 00 

E-mail: corporate.telecom@post.lu 

www.post.lu 

www.teralinksolutions.com 

 

POST Luxembourg کندیارتباط برقرار م یو آلمان یسیانگل ،یسوفران ،یلوگزامبورگزبان خود به  انیبا مشتر. 

 خدمات 
 :یموجود در بازار مل یهاشرکت

POST Luxembourg یشرکا نیتراز مدرنرا به یکی شرکت  ، این امرکندیم یگذارهیخود سرما یهارساختیبه طور مداوم در ز 

 کند.را فراهم می 4Gخود خدمات  یو شرکت یخصوص انیمشتر این شرکت، برایشبکه تلفن همراه  تبدیل کرده است.خدمات در اروپا 

 امضا کرده است.کشور  193با  نگیرومنامه توافق 600از  شیباین شرکت 

mailto:smb.telecom@post.lu
http://www.post.lu/
http://www.teralinksolutions.com/
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از خدمات است.  ییبا سطح باال یمحصوالت ابتکارمتداوم ارائه و هدف این شرکت  شرکت است این کیشماره  تیاولو یمشتر تیرضا

ئل در مورد مسا ینگرانسازد تا بدون ها را قادر میمند هستند و این امر آنبهرهو ماهر  ریپذ، انعطافیاختصاص میت کیاز  تجاری انیمشتر

 خود تمرکز کنند. یاصل تیو ارتباطات، در فعال عاتاطال یورامربوط به فن

 کز کرده است:متمر ریز موارد یخود را بر رو یهاتیولوا POST Luxembourg ،یانمانمشتر کردن زندگیتر راحت یبرا

  ابر وICT 

 اتصال تیشبکه و قابل 

 و  تیامنEMM (Mobile Device Management مدیریت دستگاه موبایل) 

 یصدا و همکار 

 

 .دهدیرا ارائه م کیبسته و پست الکترون پیشرفته عیتوز POST Luxembourg ،یجنبه پست از

 :یالمللنیب یموجود در بازارها یهاشرکت

به منظور ایجاد  POST Luxembourg، یکپارچه که به تمام جهان متصل است ICT و یخدمات مخابراتده پیشتاز ارائه دهنبه عنوان 

را بوجود آورده (" TERALINKهای حل)راه TERALINK Solutionsی "المللنیب یهاشرکتمخصوص  نوآورانه تجاری هایحلراه

خدمت به ارائه ها تجربه در . دههدهدیرا ارائه م یریپذص و انعطافمنحصر به فرد از تخص یبیترک TERALINK Solutions. است

 کرده است.طراز اول  ICTمخابراتی و  یهاحلما را قادر به ارائه راه گیر،بسیار سخت مؤسساتو  هاوکارکسب

 ما: یالمللنیب شنهادیپ

 مقرون به صرفه ICTخدمات ابر و  -

 و سفارشی باال تیاتصال با ظرف -

 ایرسانه دیجیتال و دریافت / ارسال ماهواره کپارچهیو  ریپذانعطاف یهاراه حل -

 عالیبا پوشش ، ماشین به ماشینM2M (Machine to Machine )اتصال مدیریت شده  -

 شما وکارکسب منطبق با (Security as a Service) سیبه عنوان سرو تیامن -

 

 :یمحل انیمشتر

POST Luxembourg  30با سرعت باال )از  نترنتیارتبه اول را دارد و خدمات مخابراتی کاملی نظیر همچنین در بازار محلی Mbit/s 

های فیبر تا خانه دهد. شبکهرا ارائه می تلفن ثابت (، تلفن همراه وانگلیسی زبان ونیزیتلو یها)از جمله کانال ونیزی(، تلوMbit/s 1000تا 

(Fiber to the Home )POST 4شبکه تلفن همراه  کهیدر حال ،دهدیرا پوشش م تیاز جمع %50به  کینزدG ،90%  را  تیجمعاز

 .دهدیپوشش م
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POST Telecom  سیسروارائه با "telesales service ")درحال که در لوکزامبورگ  ییهاافراد و شرکت به )سرویس فروش تلفنی

 ، خدمات ارائه اطالعات و دریافت سفارشو تلفن ایمیل از طریقآورد. این سرویس ها به ارمغان میتأسیس هستند، خدمتی بزرگ را برای آن

 کاستفاده کنید. تنها ی telesales.telecom@post.luتوانید از آدرس ایمیل برای برقراری ارتباط با این بخش می. دهدیارائه م را

 است. آلدهیمهاجران ا یبرااین خدمات است.  یشروع کاف یشما برا یازهایاز ن یساده با شرح مختصرایمیل 

 ،دیتا هر زمان که بخواهسازد شما را قادر میکه  است کرده جادیا PackUp ستگاهیا 30از  شیشبکه با ب کی POSTبسته،  لیتحو یبرا

 تحویل بگیرید.ها را بسته

  ORANGE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG 

 تشرک 
 یاو ضرور یآنچه که براکه از برقراری ارتباط هر فردی با  داندیخود م فهیوظ Essentials2020 ،Orange کیاستراتژ دیژه جدپرو با

 تیآنها اهم یتا از آنچه که برای که مشتریان را قادر تالیجیخدمات د یبا طراح Orangeبه صورت همیشگی اطمینان حاصل کند.  است

 کند.ها ایجاد می، یک تجربه روزانه منحصر به فرد را برای آناست لذت ببرند یوردارد و ضر

 تجربه روزانه منحصر باال کهاپراتور رده  کیشدن به  لیتبد یالزم برا طیتا شرا کندبه سختی تالش می Orangeاست که  لیدل نیهم به

ن شروع خدماتمان و مراکز تماسما مان،یخودمان، تکنولوژ با نکهیا ی. به جاآورد، برقرار سازدبه ارمغان می انیتمام مشتر برایرا  یبه فرد

 یاست، به طورکردن  اقدام کردن و سپسگوش  مستلزم امر نی. امیها شروع کنو انتظارات آن دهایو ام انمانیبا مشتر ما قصد داریم م،یکن

. نام کندیبرآورده مرا ما  انیمشتر یازهاین که واقعاً دست پیدا کنیم " )سفارشی( made-to-measure" حلبتوانیم به راهکه ما با هم 

 نیاز ا تیدر حماها ضروری است، چیزی که برای آن از طریق کمک به تمام مشتریان ما برای تمرکز مستقیم بر روی آنما  ی جدیدتجار

 دخواهد کر فایا را ینقش مهم هدف و آرزو

 .افتی میو مسئول، به اهدافمان دست خواه کارآمد تالیجیشرکت د کین به عنوا ایپوو  واحد کردیرو کیو عملیاتی با پنج اهرم  ما

 شده یارائه اتصال غن 

 یرابطه مشتر سازیباز 

  کندیم بیرا با انسان ترک تالیجیکه د امدل کارفرم کیساخت 

 یشرکت انیاز تحول مشتر تیحما 

 یمانهاییدارا تکیه بر ایجاد تنوع با 

 و مسئولمد کارآ تالیجیشرکت د کی یایپو کردیرو 

 ها همه برای تمرکز بر روی آن چیزی است که برای شما ارزشمند است""این

 

mailto:telesales.telecom@post.lu
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 اطالعات تماس 
 

Orange Communications Luxembourg S.A 

8 rue des Mérovingiens, zai Bourmicht 

L-8070 Bertrange Luxembourg 

www.orange.lu/fr 

Linkedin: www.linkedin.com/company/orange-luxembourg 

Twitter: www.twitter.com/Orange_Lux 

Chief executive officer: Werner DE LAET 

Contacts details: 

Entreprise@Orangeluxembourg.lu 

 

 باشد.های انگلیسی، فرانسه و آلمانی در دسترس میسایت به زبانوب

 خدمات 
Orange Communications Luxembourg S.A. بازار مخابرات لوکزامبورگ است ی دراصل فعاالن ی ازکی .Orange  خدمات

 . دهدیارائه م یو تجار یوصخص انیرا به مشترای جامع و نوآورانه یکابل ونیزیو تلو نترنتیثابت، اتلفن تلفن همراه، 

Orange فروشگاه و چهار  13 قیخود را از طر یخدمات محلpartner shop دهد.اند، ارائه میپراکنده شدهسراسر لوکزامبورگ  که در 

انی " اختصاصی به شما پشتیبEspaces services" 9دهند و با و به شما مشاوره میدر کنار شما هستند  شهیهم Orangeکارشناسان 

 دهند.فنی ارائه می

 TANGO 

 شرکت 
Tango ای از محصوالت که به طور مؤثر برای برآورده کردن نیازهای تمام با مجموعهاست.  ی پیشرولوکزامبورگ ی جایگزیناپراتورها

 مشتری داشته است. 290،000نزدیک به  2015در سال  Tangoمشتریان تجاری و محلی طراحی شده است، 

 هایازیرا دنبال کرده است که به ن( +UMTS, DSL, HSPA, 4G, 4G) ینوآور استیس Tango، 1998آن در سال  سیزمان تأس از

 پاسخ مناسبی داده است. متیق نیخدمات در بهتر تیفیک نهیدر زم انیمشتر

http://www.orange.lu/fr
http://www.linkedin.com/company/orange-luxembourg
http://www.twitter.com/Orange_Lux
mailto:Entreprise@Orangeluxembourg.lu
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Tango  عی از نظر اجتماانگو خود را خود است، ت انیمشتر همه یازهایاپراتور نوآور که هدف آن رفع ن کیخود به عنوان  موقعیتعالوه بر

به  خود CSRاقدامات  نیتدو ی" را براکنیم(عمل میما )We Act به نام " یبرنامه جهان کیشرکت  نی، ا2012. در سال داندمسئول می

 کرد. یاندازخود راه مدتدراز  یاثربخش شیمنظور افزا

 اطالعات تماس 
Tango S.A. 177, rue de Luxembourg 

L-8077 Bertrange 

 دیبرو www.tango.luسایت وب به د،یمراجعه کن آن یشرکا ای Tangoاز نقاط فروش  یکیبه  توانیدمی شتر،یکسب اطالعات ب یبرا

 س بگیرید.تما 777با شماره  Tangoهمراه از تلفن  او ی 77 777 800شماره تلفن با  خط ثابت کیاز  به صورت رایگان ایو 

 در دسترس است. یو آلمان یسیفرانسه، انگلهای به زبان Tango تیسااطالعات در وب تمام

 خدمات 
 کندا برآورده میهو شرکتمحلی  انیمشتری ازهاین که ی مخابراتاپراتور جهان کی

Tango  را ارائه ونیزیهمراه و تلو نترنتیا نت،نتریپرداخت و پس پرداخت، ا شیپ هایاز جمله اشتراک، تلفن همراهو تلفن ثابت خدمات 

 شود.می نگیمسافران و خدمات روم یارتباط یازهاین یبرا ییهاشامل راه حلهمچنین آن  محصوالتگسترده  فی. طدهدمی

مختلف  یهاشرکت یبرا مخابراتی مخصوص را یهااز راه حل یعیوس فیط نیهمچن Tango، وکارکسبمقتدرانه در بازار  یحضور با

مند شود. به بهره هاینوآور نیها و آخرحلراه نیاز بهتر سازد تارا قادر می یاو هر حرفه دهدیسازگار را ارائه م شنهاداتی، پدهدمیتوسعه 

 جهیکه در نت دهدهای مخصوصی را ارائه میحلراهخود  یشرکت انیبه مشتر Telindus ،Tangoخواهر خود  با شرکت یلطف همکار

 شده است. فیها تعرآن یکاربر یهالیاز پروفا قیدق لیتحل و هیتجز کی

 

 خدمات تیفیشبکه بزرگ و ک کی

Tango ی وربهرهمستمر  شیافزا در جهت ی راداریپا یهایگذارهیسرما بوده است. این شرکت شگامانیاز پ یکیتاکنون  یساز زمان تأس

 را دارد. +4Gو  4Gپوشش  نیکه بهتری جایگرین تبدیل کرده است اتوراپردهد و این امر این شرکت را به انجام میخود  یهاشبکه

، که Tango. باشدتوجیه پذیر می آن یهایآن و نوآور یهامیت تخصص ،خدمات و شبکه آن تیفیک لیبه دل نیهمچن Tango تیموفق

های فنی خود متعهد سرویس قیاز طر خود انیمشتر یبه تمام یارائه خدمات فن به شده است، تیقدرتمند تقو عیشبکه توز کیتوسط 

 باشد.می

 

 

 

http://www.tango.lu/
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  یالمللنیو ب یمحل کیاستراتژ یشرکا

Tango تاکنون عضو  2008سال  ازProximus Group المللی آن بیشتر شود. و این امر باعث شده است که حتی اهمیت بین بوده است

 المللی بزرگتری دست پیدا کند()به ابعاد بین

خود را  تی، تانگو همچنان فعالاست ICTو متخصص  Proximusشرکت وابسته به  ککه ی، Telindus Luxembourgبا  یهمکار در

 .دهدیتوسعه م B2Bدر بخش 

های بسیار رقابتی همراه با طیف وسیعی از های خارج از کشور، نرخسازد تا برای تماسرا قادر می Vodafone ،Tangoبا  مشارکت

 اول را ارائه دهد. های طرازپیشنهادات و سرویس

 TELINDUS LUXEMBOURG  

 شرکت 
Telindus Luxembourg  یدیمرجع کل کی سال 30برای مدت ICT سازیکپارچه نیشرکت اول نیدر کشور بوده است. ا ICT  و

 بوده است که بیشترین سرعت رشد را در بازار داشته است. B2Bاپراتور مخابراتی 

به منظور  شود.محسوب میو ادارات  هاوکارکسب یممتاز برا یکیشر به عنوان Telindus Luxembourg محور، یمشتر کردیرو کی با

طیف وسیعی از  Telindusها، ها، با سرعت مد نظر مشتریان و احترام بسیار به تکامل آنکمک به مشتریان خود در تحوالت دیجیتالی آن

 متخصص 400از  شیب Telindus Luxembourgها توسعه داده است. نخدمات مدیریت شده را برای برآورده کردن نیازهای ویژه آ

ت روی مدیریت نیازهای مشتریان از طریق یک نقطه تماس واحد به منظور برآورده کردن الزاما تمرکز بر ماهر دارد. استراتژی این شرکت،

 باشد.می ICTکلی 

دهندگان خدمات که بر اساس مشارکت با پیشروترین ارائه دهدئه میی را ارااشرفتهیپ یورافن یهاحلراه Telindusلوکزامبورگ،  در

 درجه اول هستند ایجاد شده است. ICTهای و غیره( که شرکت IBM ،Cisco ،HP ،Microsoft ،Netappفناوری در االیات متحده )

 اطالعات تماس 
Telindus S.A. 

81-83 Route d’Arlon 

L-8009 Strassen 

Phone: (+352) 45 09 15 – 1 

 

Telindus S.A. 

2 Rue des Mines 

L-4244 Esch sur Alzette 

Phone: (+352) 53 28 20 - 1 

E-mail: contact@telindus.lu 

www.telindus.lu 

www.telindustelecom.lu 

mailto:contact@telindus.lu
http://www.telindus.lu/
http://www.telindustelecom.lu/
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 در دسترس است. هو فرانس یسیانگل هایزبان به Telindus تیسادر وبموجود اطالعات  تمام

 خدمات 
 کندبرآورده می ها راشرکت ازیو مخابرات که ن ICT یاپراتور جهان کی

Telindus Luxembourg  شعبهICT  گروهProximus  است، و از طریقTelindus Telecom اپراتور صنعتی گروه در ،

ها و اتصاالت شبکه. محدوده تخصص آن شامل کندارائه می یو دولت یخصوص یهاانواع شرکت بهرا  هاییشرکت راه حل نیا .امبورگلوکز

 است. پویاییو  یکاربرد یهابرنامه ،یهمکار ت،یامن ،یسازرهیذخ ها،ستمیس ه،(، مراکز دادیالمللنیو ب ی)ملشرکت 

 Telindusنام تجاری اپراتور خود به نام ، 2011اطالعات و ارتباطات بوده در ماه مه  یورابازار فنرهبر  2009 از سال Telecom اپراتور

Telecom های خدماتی کاملی از جمله خدمات تلفن ثابت و تلفن حلبه یک فعال اصلی و مرجع تبدیل شد که راهکرد و  یاندازرا راه

ادر است ق Telindus Telecomو مخابرات،  ICTر متخصص د کیبه عنوان داد. ه میهمراه، شبکه سازی، اینترنت و رایانش ابری را ارائ

 است. ی واقعیرقابت تیمز ی، یکفعل یدر بازار مخابراتکه بهترین خدمات را از این دو جنبه به مشتریان خود ارائه دهد و این امر 

 IaaS (Infrastructure-as-a-Service), CaaS (Communication-as-a-Service), DaaSخود ) ابر یهاارائه راه حل یبرا

(Desktop-as-a-Service), U-share (Collaboration-as-a-Service), U-select ((IT-as-a-Service) ،)Telindus به 

 است.مجهز  LuxConnect رساختیبا عملکرد باال در زمحیط مرکز داده  کی

 Tangoدهد. توسعه میرا  اتصاالت تلفن همراههمگرا از جمله  یهاحلراه Tango، Telindusبه لطف همکاری با شرکت خواهر خود 

، مراکز داده) های داده بیشترمخصوص حجم ICTو خدمات  یرساختیز یهاحل، راهTelindusتلفن همراه، اتصاالت ثابت  یهاراه حل

 دهد.را ارائه می( رهیو غ ابری تیاتصال، امن ها،کهشب

 

 یالمللنیب یشرکا

Telindus عضو  یالدیم 2006سال  ازProximus Group قیاز طر یاز خدمات مخابرات یاگسترده فیبا ارائه ط. این شرکت است 

BICS یالمللنیارتباط ب هایحلراه، بخش Proximus ،کند.المللی را برآورده مینیازهای مشتریان بین 

  JOIN EXPERIENCE 

 شرکت 
JOIN Experience بین  رکمشت شرکت کیJOIN Wireless و POST Luxembourg Group .است 

JOIN Wireless S.A. های به نام –ی لوگزامبورگ نگرآینده نیتوسط سه کارآفر 2013 لیدر آورPascal Koster ،Claude 

Lüscher  وFrank Fischer – 4 زشرکت مجو نی. اتأسیس شد ،هم گذاشته بودند یخود را رو یهاها و تخصصکه مهارتG  دارد و

در لوکزامبورگ و شبکه تلفن همراه  POST Telecom همراهاز شبکه تلفن  JOINدر لوکزامبورگ است.  کروسافتیما یرسم کیشر
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BASE کندیاستفاده م کیدر بلژ .JOIN  از  کیبلژ " شماره و در671خود را دارد، در لوکزامبورگ از "مخصوص  یگذارشمارهطرح

 .کندی" شماره استفاده م4671"

JOIN کپارچهی یهاحلاست که راه یاپراتور مخابرات نیاول IT تباطات برابر با ار ییتعرفه اروپا کی شرکتی است که نیو اول دهدیرا ارائه م

 کرد. یراه انداز 2014در دسامبر  کیو در بلژ 2014 هیخدمات خود را در لوکزامبورگ در ژانو JOINدهد. را ارائه می یمل

JOIN در همه  ی. نوآوریمحور یو مشتر یطیمح ستیز تیمسئول ،یسادگ ت،یشفاف ،ی: نوآورارزش بنا نهاده است 5خود را بر  توسعه

و  قابلیت درک آساندر سراسر اروپا،  یکسان متیق کیاست:  یاجبار یسادگ وجود دارد و به سختی با فناوری پیوند خورده است.جا 

 هایگیریغافلاجتناب از  یبرا تیهستند. شفاف یارائه شده برابر با سادگ ماتتمام خد ،شده سازیهای شخصیشفاف، اشتراک پیشنهادات

ی در هر زمان و مکان تواندیماو و  اطالع داردخود  یمصرف زمان واقع، از در هر زمان یمشتر ،MyJOINبه لطف پورتال آنالین  .بد است

و صفحات  نیآنال یهاروز، پلتفرمبه مراکز تماس و است یمحور یمشتر JOIN یاصل تمرکز هایی را اضافه کند.که نیاز باشد، گزینه

دهد شرکتی است که به محیط زیست اهمیت می JOIN ان،ی. در پاانداختصاص داده شده یکه به طور کامل به مشتر یاجتماع یهارسانه

 .کندیم تیحما ،کنندیم یارگذهی" سرماGraine de vieمانند " داریپا یهاکه در پروژه ییهاو از انجمن

 اطالعات تماس 
 در لوکزامبورگ:  یمرکز دفتر

Join Experience S.A., 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm Headquarter in Belgium: JOIN 

Experience Belgique SPRL, Rue de Fer 78, 5000 Namur 

JOIN گ )فروشگاه در لوکزامبور 10 هم اکنونLuxembourg-Hamm, Luxembourg city, Luxembourg Gasperich, 

Luxembourg Bertrange et Cora (City Concorde), Esc-hsur- Alzette, Ettelbrück, Oberpallen, Schmiede, 

Pommerloch, Auchan Kirchberg فروشگاه در بلژیک ) 6( وNamur, Messancy, Eupen, Libramont, Liège, Liège 

Médiacité.دارد ) 

JOIN کند.و ... گسترش پیدا می کشورها مانند آلمان، فرانسه ریسا در یو به زود کیدر قلمرو بلژ 

 سایت ما مراجعه کنید:به وبلطفا  شتر،یاطالعات ب ی کسببرا

Lu-http://www.joinexperience.com/en  وwww.bananasim.com )پیش پرداخت ثابت( 

 ریبه سا ی به منظور حمایت از سیر تکاملی ما در بازار اروپایی،است و به زود ه در دسترسو فرانس یسیانگلهای سایت به زباناین وب

 .ترجمه خواهد شد یی نیزاروپا یهازبان

ر ما د Experience Centresاقدام کنید و یا به یکی از مراکز  joinexperience.comتوانید از طریق یبرای منعقد کردن قرارداد م

 لوکزامبورگ یا بلژیک مراجعه کنید.

 

 

http://www.joinexperience.com/en-Lu
http://www.bananasim.com/
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 خدمات 
JOIN کندیم شنهادیبدون مرز را پ یاروپا ی،او حرفه یکاربران خصوص به. 

JOIN طرح ساده را از یاتعرفه هایطرحاز  وسیعی فیط "Pay As You Go ( پردازیدکنید میچه که مصرف میبه میزان آن" )شما فقط

 European Flat Plansهای ملی و )پرداختی ثابت بدون توجه به مصرف( که به طور کلی شامل حجم Flat Plansگرفته تا طرح 

شود های محلی میهایی یکسان با تعرفهبه تعرفه ( و اینترنت به و از مقصد اروپاSMS) ها، پیامک)پرداختی ثابت اروپایی( که شامل تماس

 های باالیی از اینترنت را قرار داده است.خود حجم Flatم پیشنهادهای در تما JOIN ن،یعالوه بر ادهد. را پوشش می

( را Prepaid Flat offerیک پیشنهاد پیش پرداخت ثابت ) JOINقرارداد محدود کنند،  کیبا را خود  ستندین لیکه ما یکسان یبرا

 (IT Cloudفناوری اطالعات ) خدمات ابری ثابت و پهن باندخدمات  نیهمچن JOINباشد. توسعه داده است که در سراسر جهان معتبر می

دهد تا دامنه مخصوص خودشان را ، این شرکت به مشتریان خود این امکان را میJOIN Cloudبه لطف پیشنهاد  .دهدیرا ارائه م

(domain name.lu داشته باشند. با )JOIN Cloud Office MS بر اساس  کهMicrosoft Exchange  وSharepoint است و 

 یو خدمات کار می، تقومخاطبین ،ایمیل توانندیکاربران مشده است،  لیتکم Microsoft Surface 3 PROآل توسط  دهیبه صورت ا

 رهیدر لوکزامبورگ ذخ امن موجودمراکز داده  قیخود را از طر یاهداده وانندتیم به راحتی نیها همچنکنند. آن یامشترک خود را حرفه

ساخته شده در لوکزامبورگ. یکیو پست الکترون تیو به اشتراک بگذارند: امن کنند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  17 فصل
 حمل قطب یک عنوان به لوکزامبورگ

  اروپا برای نقل و
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 حمل و نقل مناسب است؟ یلوکزامبورگ برا چرا 
موثر، و از  نیتأم رهیزنج تیریبه مد ازی. نابدی شیحمل و نقل در سراسر جهان افزا یهاباعث شده است که چالش یجهان دیو تول تقاضا

 کرده است. جادیا کپارچهیارائه دهندگان خدمات حمل و نقل  یرا برا دیجد یصرفه، فرصته مقرون ب نهیلحاظ زمان و هز

هم موفق در اروپا فرا وکارکسبانجام  یرا برا یادیز کیاستراتژ یایمزا ،یجهان یهاشرکت یکه در قلب اروپا قرار دارد، برا لوکزامبورگ

( European Union Single marketاروپا ) هیکشور به طور کامل با بازار مشترک اتحاد نی. اقتصاد باز و صادرات محور اکندیم

در  ( از سه بندریلیما 186) یلومتریک 300کمتر از  یار دارد و در فاصلهآل در قلب اروپا قر دهیشده است. لوکزامبورگ به طور ا کپارچهی

 مصرف کننده است. ونیلیم 500از  شیبازار اروپا، با ب یآل برا دهیدروازه ا کیلوکزامبورگ  نیواقع شده است، بنابرا یسطح جهان

 یو چند منظوره در اروپا، برا یاقاره نیحمل و نقل ب قطب کیخود را به عنوان  تیطول دهه گذشته، لوکزامبورگ به طور مداوم موقع در

را در بخش حمل  یچند محصول یتخصص یاستراتژ کیلوکزامبورگ  ن،یارزش افزوده بهبود داده است. عالوه بر ا یحمل و نقل یهاتیفعال

 رهیذخ یخاص برا ییهاراهکار ایوص و مخص یهایدگیبه رس ازیاز محصوالت که ن یانواع خاص یاشته است که بر روذگ او نقل خود به اجر

 دارند تمرکز دارد. یساز

بندر آزاد  کیو  ییو دارو یمحصوالت بهداشت یبرا یمرکز حمل و نقل اختصاص کی سیراستا مرکز حمل و نقل لوکزامبورگ با تأس نیا در

زه، شده است. امرو تیدر فرودگاه لوکزامبورگ تقو ممتاز( یهاشراب ،یونیاقالم کلکس ،یارزشمند )مثال آثار هنر یکاالها یامن برا اریبس

 ارزش افزوده است. یحمل و نقل یهاتیبر فعال ژهیالمللی با تمرکز وقرار گرفتن در بخش حمل و نقل بین رگ،هدف لوکزامبو

 مسیر شبکه مرکزی  عنصر مهم در حمل و نقل است. لوکزامبورگ که در کی عیدر اروپا، اتصاالت سر یمرکز یتیبر داشتن موقع عالوه

 Trans-European road) ای بارمسیر اروپایی حمل و نقل جاده و در تقاطع (Ten-T core network corridorاروپایی ) ترابری

freight corridor) عیچند منظوره سرهای اپراتوردر اروپا است.  یحمل و نقل یهاتیفعال تیتثب یآل برا دهیا یمرکز ،واقع شده است، 

 Logistics Performance. لوکزامبورگ در شاخص عملکرد حمل و نقل )کندیبندر بزرگ در اروپا متصل م نیمبورگ را به چندلوکزا

Index لنق( رتبه اول را دارد. سه مرکز حمل و ای)بدون ارتباط با در یمحاط در خشک یهاکشور نیرتبه هشتم را دارد و در ب 2014( سال 

هستند  کرانهپس مرکز کیبه عنوان  یخوب اریبس لیپتانس یدارا ،یاو جاده یارودخانه ،یلیر ،ییو نقل هواچند منظوره ما، شامل حمل 

از  یاحمل و نقل لوکزامبورگ، ارائه دهنده خدمات گسترده ی. اپراتورهابر عهده دارند( را کاالها رساندن و تأمین و پشتیبانی نقش )که

 توانندیم یبه راحت دیجد یهاچند زبانه، شرکت وکارکسب جامعهبه لطف  ن،یهستند. عالوه بر ا یصتخص اریبس یقرارداد یهاجمله راهکار

 کنند. سیالمللی را تاسبین یو دفاتر مرکز دیمراکز خر

به لوکزامبورگ را  تیکرده است که موقع بیسودمند تصو نیقوان یبه اقتصاد خود، دولت لوکزامبورگ تعداد دنیکمک به تنوع بخش یبرا

خدمات با ارزش افزوده را  جادیموجود و ا یهارساختیمقررات باعث توسعه و ارتقاء ز نی. اکندیم نیتضم یقطب حمل و نقل کیعنوان 

 ،یرا در نگهدار یدیجد یاست و استانداردها تیدر حال فعال 2014لوکزامبورگ از سپتامبر  FREEPORT. تساخته اس ریامکان پذ

 یری)مرکز بارگ Airport’s Cargocenter، 2013. از سال کندیم نییارزشمند تع اریبس یو کاالها یار هنرآث تیریو مد یساز رهیذخ

( Good Distribution Practices ع،یتوز نهیبه یها)روش GDP یگواه یدارا دارومرکز بهداشت و درمان و  کیشامل  زیفرودگاه( ن

 .شودیتحت کنترل م یبا دما

و  سازدیدر اروپا، حمل و نقل چندمنظوره را ممکن م یانتخاب یپلتفرم حمل و نقل کیبه عنوان  Eurohub South extension تیسا

کارآمد به  یسه برابر شود و دسترس تیسا نیا تیکه ظرف رودیکند. انتظار ماد میجیمرتبط است، ا دیجد یهارا که به مقصد یخدمات
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بعنوان سایت اصلی انبارداری عمده و ذخیره  ،Mertert ییای. بندر درکندر اروپا فراهم را در سراس یرگراهو بز یلیاتصاالت حمل بار ر

 .سازدیممکن م Rhineو  Moselle یهارودخانه قیشمال را از طر یایبه بنادر در یدسترس میبه طور مستق سوخت،

 یطیمح ستیز ریبر تاث نیبلکه همچن ،یتوان اقتصاد حمل و نقل است که نه تنها بر استیس کیدولت لوکزامبورگ متعهد به  ن،یبر ا عالوه

بورگ کشور است. لوکزام یمیاز اهداف بلندپروازانه اقل یکی CO2 یانتشار گازها شتریکاهش ب یبرا یدائم یحمل و نقل تمرکز دارد. تالشها

ابتکار در لوکزامبورگ توسط  نی. اکندیشده است شرکت م جادیدر هلند ا Connektکه ابتدا توسط  LEAN and GREENدر پروژه 

 .شودمی تیهدا (Cluster for Logisticsشاخه لجستیک ) و داریوزارت توسعه پا

 لیتبد دیجد وکارکسب جادیا یبرا یمرکز جادیا یورود به اروپا، برا یآل برا دهیا یلوکزامبورگ آن را انتخاب تیو موقع تیجذاب ،یپردگ یب

. کندیبخش هر ساله به طور مداوم رشد م نیو ا کندیرا استخدام م یکار مل یرویدرصد از ن 4اضر کرده است. بخش حمل و نقل در حال ح

کار متخصص و ماهر را جذب کند.  یرویرا به دست آورده و ن یشتریتا شناخت ب کندیبه لوکزامبورگ کمک م شرفتهیپ یآموزش یهابرنامه

 .دهدیم شنهادیگذاران پ هیحمل و نقل به سرما نهیلوکزامبورگ در زمکه  پردازدیم یمتعدد یهافرصت یفصل، به بررس نیا

 .دهدیالمللی را ارائه مو بین یرقابت دار،یپا یایحمل و نقل صورت گرفته در لوکزامبورگ، مزا اتیعمل

که  یاروپا: هنگام یقطب حمل و نقل برا کیبه عنوان  لوکزامبورگ 
 مهم است یمکان تیموقع

 یهاشبکه قیاست. لوکزامبورگ از طر یعیطب کرانهپس مرکز کی یقرار دارد، ول یمحاط در خشک نیسرزم کیمبورگ در لوکزا نکهیا رغمیعل

به نام  ییبندر بزرگ اروپا نیبه چند یخطوط آب نی. اشودیمتصل م Rhine-Moselle یبه خطوط آب گریمتراکم و اتصاالت د یلیر

Rotterdam ،Antwerp and Zeebruggeالمللی ه بین، فرودگاFindel ،Eurohub Southی، بندر داخل Mertert شوندیمتصل م 

 کرده است. لیچندمنظوره تبد یدر حمل و نقل بار شرویلوکزامبورگ را به کشور پ شرفته،یپ یلیو ر ایجاده یهارساختیو ز

شده است. با توجه به  لیتبد یافزوره و ترابر حمل و نقل ارزش یهاتیفعال یمکان جذاب برا کیها، لوکزامبورگ به عنوان طول سال در

را  یها در حال حاضر دفاتراز شرکت یاگسترده فی، طوکارکسب یمطلوب برا یکل طیمتمرکز بر حمل و نقل و شرا یدولت یهایاستراتژ

 اند.حمل و نقل در اروپا توسعه داده یقطب اصل کیاند و لوکزامبورگ را به کرده سیدر لوکزامبورگ تأس

  دو مسیر اصلی حمل و نقل باری در لوکزامبورگ به هم میرسند:

 هی/ ترک شی/ اتر ایتالی/ ا سی>لوکزامبورگ< سوئ کی/ هلند / بلژ ایتانیبر

 / پرتغال ای>لوکزامبورگ< فرانسه / اسپان یناوی/ اسکاند لهستان

 در لوکزامبورگ تیانجام فعال یخوب برا لیدل 12 
 داده شود سیروز از لوکزامبورگ سرو کیدر طول  تواندیاروپا م هیاتحاد یناخالص داخل دیاز تول 80% . 1

 شودیها متصل مقاره یموجود در اروپا به تمام ییمرکز حمل و نقل هوا . 2
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 یاروپائ یساحل یهاگسترده به شهر یهادروازه . 3

 حمل و نقل چند منظوره یهابه پلتفرم یدسترس . 4

 و آسان واردات / صادرات عیسر فرآیند . 5

 واردات یبر ارزش افزوده برا اتیمالپیش پرداخت  بدون . 6

 داریپا وکارکسب طیمح . 7

 یحمل و نقل در سطح جهان یحضور اپراتورها . 8

 یو گمرک یآسان به مقامات دولت یدسترس . 9

 ماهر و چند زبانه اریکار بس یروین . 10

 پیشرفته ICTزیرساخت  . 11

 های حمل و نقل اختصاصیپارک . 12

 یمل ییحمل و نقل هوا مرکز 
 unit load) یریدستگاه بارگ 1640خودکار  یریو بارگ بازیابی ،یساز رهیمتر مربع، ذخ 80000به مساحت  شرفتهیپ یریبارگ مرکز

devices, ULDهمزمان تا هشت  یریاز بارگ ،یریمتر مربع، واقع در کنار مرکز بارگ 90000مساحت بالغ بر  کی. سازدی( را ممکن م

بار در فرودگاه لوکزامبورگ است که آن را  ییدر حمل و نقل هوا شرویعامل پ LuxairCARGOکند. یم یبانیپشت کریپغول یمایهواپ

 .کندیم لیدر اروپا تبد ییحمل و نقل هوا یهاپلتفرم نیاز بزرگتر یکیبه 

LuxairCARGO یهافرآیندد. تن در سال را با امکان گسترش دار 1000000 تیو ظرف دهدیرا انجام م یو باربر ییانواع حمل و نقل هوا 

 است. LuxairCARGOمنحصر به فرد و ارزشمند  سیسرو کیو بالعکس،  ونیبه کام مایاز هواپ کپارچهی

که  747 نگیبوئ یباربر یمایهواپ کیکه  یزمان حمل و نقل بار فقط هشت ساعت طول بکشد، در حال نیانگیشود تا میوضع باعث م نیا

 ساعت بازگردانده شود. 2 یط تواندیشده است، م یریبه طور کامل بارگ

مواد زود فاسد شونده،  شرفته،یپ یبا تکنولوژ یکاالها یبزرگ را برا عیمرکز توز کی LuxairCARGOکه  ستیتعجب ن یجا ن،یبنابرا

ه، از اندارخارج  یهاحمل محموله یحمل و نقل، برا یهافرآیندامکانات و  ن،یکرده است. عالوه بر ا جادیا یدام، داروها و محصوالت مصرف

 اند.شده یو ارزشمند طراح نیسنگ

Cargolux 747و  400-747 نگیبوئ یباربر یهامایناوگان مدرن از هواپ کیدر سراسر اروپا با  شرویحمل و نقل پ ییمایشرکت هواپ کی-

هان کشور ج 50از  شیدفتر در ب 85از  شیدر ب Cargoluxبود.  مایو اپراتور در هر دو نوع هواپ یمشتر نیشرکت به عنوان اول نیاست. ا 8

 دارد. تیفعال
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LUXAIRCARGO 

 کرده است. لیدر اروپا تبد شرویرا به عنوان عامل مستقل حمل بار پ Luxair-CARGO کپارچه،یو خدمات  رساختیز

 متر مربع 85500: انبار 

 متر مربع مرکز بهداشت و درمان و دارو 3000 شامل 

 گرادیدرجه سانت 8تا  2انبار  یدما کنترل 

 گرادیدرجه سانت 25تا  15انبار  یدما کنترل 

 متر مربع تحت پوشش قرار گرفته است 7400بزرگ:  اریبس یمحموله 

 کریغول پ یمایهواپ 8: مایهواپ یریبارگ یهاسکو تعداد 

 1664: یریدستگاه بارگ یساز رهیذخ تیظرف 

 100بار:  هی/ تخل یریبارگ یهاستگاهیا 

 113: ونیکام اسکله 

 تن در سال 1،000،000 :تیظرف 

 یگواه یدارا TAPA-A 

 شبکه " کیroad feederکه توسط  طرف،ی" بLuxairCARGO شودیاداره م. 

 

 .دیمراجعه کن www.luxaircargo.luلطفا به آدرس  شتر،یکسب اطالعات ب یبرا

 یبهداشت و درمان و داروساز مرکز 
است، شامل  افتهیبه طور کامل ارتقا  2013که در ماه مارس سال  Findel (Findel Airport Cargocenter)فرودگاه  یریبارگ مرکز

 یدارد. حمل و نقل محصوالت بهداشت تیمتر مربع ظرف 3000که انبار آن  شودیتحت کنترل م یمرکز بهداشت و درمان و دارو با دما کی

حساس به  یهابه حمل و نقل قابل اعتماد و کارآمد محموله ازین شیمقررات روز افزون باعث افزا ریمقاد دارد. ازین یصبه توجه خا ییو دارو

 1600و  گرادیدرجه سانت 8تا  2یدما یمترمربع برا 818در دما است:  زیدو بخش متما یدارا یمتر مربع 3000 دیشود. مرکز جدیدما م

وجود دارد. و  گرادیدرجه سانت 25تا  2 یتحت کنترل دما ULD تیموقع 70 نیهمچن .گرادیسانت جهدر 25تا  15 یدما یمترمربع برا

 بر دما وجود دارد. ینظارت دائم نیهمچن

 World Health ،ی)سازمان بهداشت جهان WHOفرودگاه مطابق با تمام الزامات  ییمرکز حمل و نقل بهداشت و درمان و دارو ن،یبنابرا

Organization ،)IATA انجمن ب(ییالمللی حمل و نقل هواین، International air Transport Associationو دستورالعمل )یها 

 است. یاستفاده انسان یبرا یی( محصوالت داروGood Distribution Practice, GDP) نهیبه عیتوز یهااروپا در مورد روش هیاتحاد

http://www.luxaircargo.lu/
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است و  GDPدر جهان است که به طور کامل سازگار با  ییحمل و نقل هوا دروازه نیلوکزامبورگ اول ت،یفعال نیاز ا شتریب تیحما یبرا

شده است. عالوه  یشناخته شده و گواه طیاروپا واجد شرا هی( و اتحادWHO) یسازمان بهداشت جهان یهادستورالعمل نیمطابق با آخر

 Arthur Welter ،DBدارند )مانند  GDP یگواه یحمل و نقل متعدد مستقر در لوکزامبورگ که همگ اتبر ارائه دهندگان خدم

Schenker ،Expeditors ،Kuehne+Nagel ،Panalpina ،SDV  وWallenborn ،)Cargolux  وLuxairCARGO زین 

تقل  وو عامل حمل  یباربر ییمایهواپ نیها به اولآن ب،یترت نیاقدام کنند، که به ا نامهیصدور گواه فرآیند نیا یاند که براگرفته میتصم

 دارند. GDP یکه به طور کامل گواه شوندیم لیدر جهان تبد ییمایاپهو

 A ،Transported Asset سطح –حمل شده  یهایی)انجمن حفاظت از دارا TAPA-Aمحدود به امکانات،  یدسترس بواسطه

Protection Association – Level A یهانامهی( و گواه GDPل و نقل قابل اعتماد حم فرآیند یبرا یقانون ییها، ضمانت نامه

 هستند.

 مراجعه کنید. healthcare-www.logistics.lu/pharmaبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 LUXEMBOURG FREEPORT – بندر آزاد لوکزامبورگ 
FREEPORT Luxembourg مجاور خود در فرودگاه  ییحمل و نقل هوا نالیبه ترم میور مستقواقع شده است و به ط یدر محل مناسب

Findel  .لوکزامبورگ متصل استFREEPORT ارآث یمختلف برا زیبا سا یهارا با صندوق / گاوصندوق یمطلوب یساز رهیامکانات ذخ 

 .دهدیبا ارزش ارائه م یکاالها گریو د تالیجید یجات، جواهرات، اسناد، کاالهاقهی، عتفلزات گرانبها، شراب ،یهنر

 معاف هستند یبر ارزش افزوده و گمرک اتیاز مال یواردات یکاالها 

 بر ارزش افزوده معاف هستند تیاز مال یساز رهیذخ یهانهیهز 

 حمل محصوالت از هر نقطه از جهان به  امکانFREEPORT هوا وجود دارد ایجاده  از طریق 

 

که  ردیگیرا در بر م داریتوسعه پا یاستانداردها نیتر قیآن دق یمعمار یهاتیاولو است و یقطعه هنر کی  FREEPORT ساختمان

 شود.یم یمصرف انرژ نیمنجر به کمتر

FREEPORT Luxembourg  یامن است که به صورت خاص اریبس یساز رهیسازمان ذخ کی ،باز است 2014که از سپتامبر سال 

 شده است. یارزشمند طراح یهاو کاال یآثار هنر شیو نما رهیذخ ،ینگهدار یوجود برام طیشرا نیارائه بهتر یساخته شده است و برا

FREEPORT  شده  یبا ارزش نگهدار یهاکاال یاز خدمات را برا یاست که انواع مختلف یینها انیمشتر یپنجره واحد تجارت برا کی

 .دهدیارائه م Freeportدر 

 مراجعه کنید. www.luxfreeport.luبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 

http://www.logistics.lu/pharma-healthcare
http://www.luxfreeport.lu/
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 و نقل چند منظوره حمل 
 ییایمکان جغراف نیدر جنوب کشور قرار گرفته است. ا Eurohub Southلوکزامبورگ در پارک حمل و نقل  یلیحمل و نقل ر بخش

 CFL (Société Nationaleحمل و نقل  یهاهر دو توسط شرکت کاال را، که یو دسته بند کیو محل تفک یترابر نالیترم ک،یاستراتژ

des Chemins de Fer Luxembourgeois)ی، تحت نام تجار CFL multimodal حمل و  یاصل یهارا به شبکه شوندیاداره م

 .کندیمتصل م یینقل اروپا

خدمات حمل و نقل  Bettembourg-Dudelange یرتراب نالیو جنوب اروپا، ترم کیبالت یایشمال، در یایبه در یشگیاتصاالت هم با

 نقطه - Modalohr. همراه با پلتفرم کندیفراهم م craneable and noncraneable یلرهایو تر swap bodies ها،نریکانت یرا برا

 .دهدیروپا قرار مقطب حمل و نقل ا کیخود را به عنوان  نالیترم -)فرانسه(  Perpignanبه/ از  rolling motorwayورود و خروج 

 اروپا فراهم یاقتصاد یبا مراکز و بنادر اصل یشتریباز خواهد شد و ارتباطات ب 2016در حال ساخت است و تا سال  یترابر نالیترم کی

 در سال در پلتفرم لریمحموله تر 300000و  یبیترک نالیدر سال در ترم نریکانت 300000حمل و نقل  تیظرف نالیترم نیخواهد کرد. ا

Modalohr به انبار چند منظوره چندمنظوره  میبه طور مستق نالیترم نیرا خواهد داشت. اCFL multimodal  که درEurohub 

South یبا ارزش افزوده باال یحمل و نقل یهاتیفعال د،یجد نالیترم نیاست متصل خواهد شد. ا CFL multimodal کی یرا بر رو 

 .آوردیواحد به ارمغان م تیسا

در سطح  نیو همچن یحمل و نقل در سطح مل یهااستیس یچالش عمده برا کیحمل و نقل  یبرا نیگزیجا یهاها و راهکارروش عهتوس

 CO2٪ از کل 10از  شیشده در بخش حمل و نقل و ب دیتول CO2 %40از  شیکاال باعث انتشار ب انیکه جر نیاروپا است، با توجه به ا

 رییتغ CFL multimodalموجود،  یهارساختیو بهبود ز یبیحمل و نقل ترک یهاتیفعال یبرا دیجد یاهانهی. توسعه مداوم پاشودیم

 .کندیم جیرا ترو لیسبک از جاده به ر

 مراجعه کنید. mm.lu-www.cflبرای کسب اطالعات بیشتر، به 

 حمل و نقل چند منظوره در یک نگاه

  2014 یش بینی شده()پ 2025

 های حمل شدهکانتینر 125،000 300،000

 تریلرهای حمل شده 48،000 300،000

 CO2کاهش انتشار  سال /CO2تن  160،000 سال /CO2تن  525،000

 

 یاو نقل جاده حمل 
متخصص در حمل و نقل  یه اپراتورهادارد. اقتصاد آن از توسع یخوب اریبس تیالمللی موقعبین یاحمل و نقل جاده نهیدر زم لوکزامبورگ

 .کندیم تیتخصصشان در اروپا شناخته شده هستند، حما لیکه به دل یاجاده

ها شرکت نیالمللی هستند. ااپراتور متخصص حمل و نقل بین 400شده است و  سیشرکت حمل و نقل در لوکزامبورگ تاس 800 بایتقر

 .کنندیاستخدام مراننده را  7000دارند و  ونیکام 5000 بایتقر

http://www.cfl-mm.lu/
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اند و در تمام کرده جادیالمللی اکشور، حضور گسترده بین نیحمل و نقل مستقر در ا یهالطف اندازه کوچک لوکزامبورگ، تمام شرکت به

 .شوندیم دهیاروپا د هیاتحاد یهاجاده

 است: ریمتنوع است و شامل موارد ز اریخدمات ارائه شده بس دامنه

 ی اجاده حمل و نقل یهاراهکار 

 یاجاده - یلیحمل و نقل ر یهاراهکار 

 شده یبندپالت یکاالها عیتوز 

 هابسته عیتوز 

 اکسپرس( ریالس عیو نقل سر حمل( 

 

 و دهیآموزش د ی. رانندگان به خوبدهدیها ارائه مو حجم هاانیجر ها،ازیتمام ن یرا برا ییهالوکزامبورگ راهکار یاحمل و نقل جاده بخش

ند، هست یطیمح ستیو ز یمنیا یاستانداردها نیکه مطابق با آخر شرفتهیپ هینقل لهیحمل و نقل را با ناوگان وس یازهایتمام ن ت،یبا مسئول

از ناوگان  یو بخش بزرگ کنندیم تیرا رعا یطیمح ستیز یهانهیهز یهادیق یحمل و نقل ارائه شده، تمام یها. راه حلدهندیم ارائه

 ( مطابق است.EURO VI) 6 وروی( و EURO V) 5 وروی یطیمح ستیز نینمطابق با قوا یجهان

 

2014 

 (لومتریک ونیلی)در م اتیحمل و نقل ثبت شده در لوکزامبورگ از نظر نوع عمل یهاصورت گرفته توسط شرکت یاو نقل جاده حمل 

 (Statec)منبع: 

 7200: مجموع

 منبع:  یاو نقل جاده حمل( بار در لوکزامبورگStatec) 

 442: یاالمللی حمل و نقل جادهبین یاپراتورها

 5300: ونیکام تعداد

 یحمل و نقل و انباردار یهاپارک 
 یساز ادهیکه قصد پ ییهاشرکت یرا برا یینهایدولت لوکزامبورگ، زم یاتیبرنامه عمل د،یجد یحمل و نقل یهاتیفعال جادیا لیتسه یبرا

 Eurohubو  Conternدر  Eurohub Centerمنظور، منطقه فعال  نیا ی. براکندیند فراهم مپروژه حمل و نقل ارزش افزوده را دار کی

South  درBettembourg/Dudelange که  یاند. در حالشده نییاختصاص داده شده به حمل و نقل تع یهابه عنوان پارکEurohub 

Center تمرکز دارد،  ییمرتبط با حمل و نقل هوا یهاتیبر فعالEurohub South است.  شده اختصاص داده یلیبه حمل و نقل ر
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Eurohub Center المللی است. حمل و نقل بین اتارائه دهنده شناخته شده خدم نیچند زبانیمEurohub Center  به طور مناسب

غرب اروپا متصل  قرار گرفته است که شمال غرب را به جنوب شرق اروپا و شمال شرق را جنوب یاصل freight corridorsدر تقاطع 

 هیسرما وروی ونیلیم 200از  شی. بکندیماروپا عمل  یاصل ییایبنادر در یبرا افتهیدروازه توسعه  کیبه عنوان  Eurohub South. کندیم

 اختصاص داده شده است. شرفتهیپ یرساختیز جادیا یبرا یگذار

با  کینزد یخواهد بود. لوکزامبورگ در همکار یو نقل و ترابر خدمات حمل یمکان برتر اروپا برا 10از  یکی د،یحمل و نقل جد پارک

 توسعه دهد: ریحمل و نقل را به عنوان موارد ز نینو یهاقصد دارد تا راهکار ،ینوآور یهاو آژانس یقاتیتحق مؤسسات

 اروپا قیاز طر /از / به  دروازه 

 ااروپ ینیحمل و نقل زم یبرا یااسکله نیب مرکز 

 یاو منطقه ییاروپا عیتوز مرکز 

 خدمات ارزش افزوده یحمل و نقل برا مرکز 

 کیتراف انیجر تیریمد مرکز 

 

 تماس: مشخصات

www.clusterforlogistics.lu 

www.sogaris.fr 

 

FREEPORT  است. یتیامن یاستانداردها نیهمراه با باالتر رفتهشیپ یهایاز فناور یبیترک 

 یحمل و نقل و ترابر خدمات 
. دهدیو مقرون به صرفه محموله را م عیسر ییحمل و نقل، امکان جابجا یهابه شرکت ،یاجاده - یلیفرودگاه و مرکز ر یعال تیموقع

المللی حمل و نقل بین یهاگروه ،یمحل یهاهستند. شرکت هاتیوجزو اول یو مقرون به صرفه بودن همگ ینوآور ،یبهره ور ت،یامن ،یمنیا

از  یاگسترده فیاند. طسود برده اریبس یاختصاص یتجار طیمح نیاند و از اخدمات خود را در لوکزامبورگ توسعه داده عهتاب یهاو شرکت

 .دباشیم یتخصص اریحمل و نقل بس یو راهکارها کیکالس 3PL یهاتیخدمات شامل فعال

، و کانتینر هواپیما ،یی، حمل و نقل هوایالمللی )ترابربین ییواقع در لوکزامبورگ در حمل و نقل هوا یحمل و نقل و ترابر یهاشرکت

 قیحمل و نقل را از طر یهاها راهکارمنطقه خاص، شرکت نیتخصص دارند. در ا ینیالمللی و حمل و نقل زمبین ییای(، حمل و نقل دررهیغ

ها، خدمات شرکت نیاز ا یاری. بسدهندیارائه م یاجاده-یلیر یبیخدمات ترک ای یلیحمل و نقل ر ،یاحمل و نقل جاده ،یداخل یآب یهاراه

 .کنندیمخود ارائه  انیکامل را به مشتر نیتام رهیزنج یهاراهکار جهیاند و در نتو حمل و نقل ارزش افزوده گسترش داده یخود را به انباردار

http://www.clusterforlogistics.lu/
http://www.sogaris.fr/
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و  حمل یو ارائه دهندگان فناور handling agents  ،forwarding agents)به عنوان مثال، طیواجد شرا نفعاالاز  یقابل توجه تعداد

 یالمللنیب یهاشرکت جه،ی. در نتسازدیرا فراهم م ییاروپا یبه موقع به تمام کشورها یکه دسترس دهندیارائه م یتیفینقل ( خدمات با ک

 .کنندیم یاز بازار اروپا بهره بردار بیترت ینبد دهندیلوکزامبورگ انجام م قیحصوالت خود را از طرو نقل م لحم یمتعدد

 یاو نقل رودخانه حمل 
را در شبکه  گاهشیجا یاو جاده یلیر ،یاشده است. اتصاالت رودخانه یاز توسعه اقتصاد لوکزامبورگ طراح تیحما یبرا Mertert بندر

 .کندیم تیتثب (Trans-European transport network, TEN-T)اروپایی حمل و نقل

 قیدر لوکزامبورگ که شامل سه حالت حمل و نقل و انتقال از طر Mertertبندر  کیآل و منحصر به فرد استراتژ دهیا تیتوجه به موقع با

ردن ک تیبه دنبال تقو یها، در هر فرصتآن رانایو دست رساختیوزارت توسعه و ز یبانیرودخانه، راه آهن و جاده است، اپراتور بندر با پشت

 هستند. Mertertبندر 

 :دیمراجعه کن های زیرسایت، به وبشتریاطالعات ب ی کسببرا

www.portmertert.lu 

www.luxport.lu 

  

 نگاه کیدر  یاحمل و نقل رودخانه بخش

 65واقع شده است و در مجموع مساحت  Moselleدر ساحل رود  Grevenmacherو  Mertert یهایدر شهردار Mertert بندر

 .دهدیهکتار را پوشش م

 اند.تن مجهز شده 35تا  12باالبر  یروین تیبا ظرف لیجرثق 10بندر وجود دارد که به  ریمتر در امتداد آبگ 1600اسکله  دو

 ییایدر یبازگان شبخ 
 ریسازمان غ کیبه عنوان  2008(، که در سال Luxembourg Maritime Cluster, CMLلوکزامبورگ ) ییایدر یبازگان شاخه

 یسسه با افتخار و استدالل، انجمن محلؤ. پنجاه شرکت و مآوردیلوکزامبورگ را به خط مقدم م یشده است، اقتصاد آب سیتاس یانتفاع

 ،ییایاز تجربه و تخصص در مورد تجارت در یاگسترده فیگروه ط ی. اعضاکنندیم یندگیالمللی نماو بین یدر سطح مل را ییایتجارت در

 و حمل و نقل یمنیو ا تیامن مه،یب ،یقانون، مشاوره و حسابرس ،یبانکدار ،یکشت یکارگزار ،یطبقه بند ،یمانند حمل و نقل، گودبردار

 .ددهنیرا ارائه م ییایو در یلیر

ارتباط دارد. در واقع،  ییایدر یبا بخش بازرگان میمستق ریغ ای میشغل در لوکزامبورگ به طور مستق 1000شده است که حدود  برآورد

 کنند؛یشغل فراهم م اینفر در در 4000کارمند ماهر در ساحل و حدود  400حدود  یثبت شده در لوکزامبورگ، برا یهایصاحبان کشت

 یو اپراتورها یامشاوره یهاگروه ،یحقوق یها، شرکتهابانک مه،یب یهادر شرکت ییایدر یکار مربوط به بازرگان 600 ابیعالوه بر تقر نیا

 ییایدر یبازرگان یهاتیدرآمد حاصل از فعال گر،ی" لوکزامبورگ است. به عبارت دflagship sectors" یعنی ،ییایدر یحمل و نقل بازرگان

http://www.portmertert.lu/
http://www.luxport.lu/
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 دیشغل و تول جادیا نهیکشور در زم یبرا یکل یای. مزاشودیپرداخت م یاست که توسط صاحبان کشت مثبت نا نهیبه مراتب فراتر از هز

 قابل توجه است. هیسرما

همه مسائل مربوط به حمل و نقل در  یقطه کانونن(، Commissariat aux Affaires Maritimes) ییایدر یامور بازرگان یسرپرست

شده  نیی( تعMaritime Act of 1990) 1990 ییایدر یاست که در مصوبه بازرگان یاز توابع قانون یادلوکزامبورگ است و مسئول تعد

 است.

 :دیمراجعه کن های زیرسایت، به وبشتریاطالعات ب ی کسببرا

www.cluster-maritime.lu 

www.maritime.lu 

 

 نگاه کیدر  ییایدر یبازرگان بخش

Luxembourg Maritime Authority: 

 محور یپنجره واحد تجارت مشتر کی

 نامهیگواه یدارا ISO 9001ی، تخصص فن 

 است تیداستان موفق کی یکشت ثبت

 تن ناخالص ثبت شده،  ونیلیم 4ناوگان:  ، تناژ ناخالص2014ثبت شده در سال  یکشت 265ها به طور مداوم؛ یتعداد کشت شیافزا

 یهایاز آن را کشت یبخش بزرگ نامه؛یگواه یشرکت حمل و نقل دارا 335مهم حمل و نقل مستقر در لوکزامبورگ،  یهاشرکت

 سال 6.3سن ناوگان:  نیانگیم دهند،یم لیتشک شرفتهیپ

 تیفیشناخته شده ک پرچم :White List Paris Memorandum of Understanding on Port State 

 دیسف ستیاستاندارد(، ل ریغ یهایدر مبارزه مداوم با کشت یالمللی اصلبین یاز ابزارها یکی) کنترل STCW 

 

 (:Luxembourg Maritime Cluster, CMLلوکزامبورگ ) ییایدر یبازگان گروه

 یانجمن حمل و نقل قو کی

 دانش آسان یو به اشتراک گذار یساز شبکه 

 

 

http://www.cluster-maritime.lu/
http://www.maritime.lu/
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  THE CLUSTER FOR LOGISTICS – شاخه لجستیک 
. لوکزامبورگ ددهخود توسعه  یتوسعه اقتصاد استیاست که دولت لوکزامبورگ قصد دارد در چارچوب س ییهااز بخش یکیو نقل  حمل

 The Cluster for.. بردیم شیرا پ کندیم تیاروپا تقو یاقاره نیرا که موضع خود را به عنوان قطب حمل و نقل ب یتمام ابتکارات

Logistics Luxembourg asbl حمل و نقل مناسب است. اتیطرح عمل نیا یکامال برا 

متحد کرده  گریکدیمختلف با  یهارا در مهارت یخصوص یهاو شرکت یسازمان نفعاالتمام  لجستیک شاخههدف،  نیبه ا دنیرس یبرا

که به خدمات حمل و نقل وابسته هستند و از خدمات  ییهاوکارکسباز  نیحمل و نقل است اما همچن یهابر شرکت این شاخهاست. تمرکز 

قال حمل کننده، انت یهاشرکت ،یحمل و نقل، ترابر یهارا از شرکت یندگانینما این شاخه ن،ی. عالوه بر اکندیکنند، استقبال میم ادهاستف

 کیلوکزامبورگ به عنوان  تیموقع تیها تقوف مشترک آنرا گرد هم جمع کرده است. هد یعموم قاتیتحق مؤسساتها، مراکز و دهنده

انجمن  ستیعضو انجمن حمل و نقل اروپا و ب لجستیک شاخهخدمات با ارزش افزوده است.  یبرا ژهیاروپا به و نقلحمل و  یقطب اصل

 است. گرید یحمل و نقل مل

 تمرکز دارد: ریبر موارد ز لجستیک شاخهو اقدامات  ابتکارات

 شناختن صنعت حمل و نقل لوکزامبورگ تیسمبه ر شیافزا 

 و بهبود رقابت در بخش حمل و نقل یکار یهاگروه تیریمد 

 یبه مقامات دولت یارتباط یهاهیتوص 

 شودیالمللی مو بین یمل یدادهایاعضا در رو نیارتباط ب جادیکه باعث ا دادهایرو یسازمانده 

 مشترک یهاتجربه یاشتراک گذار المللی و بهحمل و نقل بین یهابا سازمان مالقات 

 المللیبین یهاسدر سازمان یبخش حمل و نقل مل یندگینما 

 

 تماس: مشخصات

CARLO THELEN 

 Cluster for Logistics Luxembourgکل  سیرئ

 

MALIK ZENITI 

 Cluster for Logistics Luxembourg ریمد

clusterforlogistics.luwww. 

http://www.clusterforlogistics.lu/
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 NATO SUPPORT ANDو تدارکات ناتو ) یبانیپشت آژانس 

PROCUREMENT AGENCY )– و تدارکات خدمات کننده ارائه 
 کشورها برای نقل و حمل

 یخوب یهمکار زبانیبا کشور م 1958سابق، در لوکزامبورگ قرار دارد و از سال  NAMSA ای( و NSPAو تدارکات ناتو ) یبانیپشت آژانس

را  AMCAHM یسالگرد همکار نیستمیب یناتو در منطقه لوکزامبورگ است، ما با خوشحال ندهیسازمان نما نیداشته است. از آنجا که ا

 .مییگویم کیتبر لوکزامبورگبا 

از  کپارچهیشبکه  ناتو همراه با یارائه دهنده خدمات، حمل و نقل و تدارکات برا یاست که به عنوان گروه اصل نیا NSPAانداز  چشم

 ( آن باشد.مانانی)هم پ کانیآن و شر یهاناتو، کشور یبرا هاییتوانا

NSPA را به متحدان،  یستمیو س یاتیعمل یبانیحمل و نقل؛ پشت ؛ینظام حاتیتسل هیخدمات پاسخگو، موثر و مقرون به صرفه از جمله ته

 ریها و سامسلح، گروه یروهاین یریو انعطاف پذ ییاست که توانا نیآژانس ا . هدفدهدیارائه م مانیهم پ یهاناتو و کشور یمقامات نظام

 NATO Northناتو ) یشمال کیآتالنت یارائه شده توسط شورا یهاییبه حداکثر برساند تا همراه با راهنمارا  ربوطهم یهاسازمان

Atlantic Councilخود را به اجرا بگذارند. یاصل تیها بتوانند مأمور( آن 

ر د یاتی( است و مراکز عملCapellenمقر آن در لوگزامبورگ )  کا،یمتحده آمر االتیاز جمله کارمندان ادارد کارمند  1100حدود  ژانسآ

 بود. یسند قرارداد 30،000از  شیدر ب وروی اردیلیم 2.5، 2014در سال  وکارکسب. حجم ددار ایتالیلوکزامبورگ، فرانسه، مجارستان و ا

NSPA است. یشده توسط مشتر یمال نیس تامآژان کی 

NSPA دهدیارائه م زیمتما وکارکسبسه واحد  قیمحصوالت و خدمات حمل و نقل را از طر نهیدر زم هاتیاز قابل یامجموعه :Logistic 

Operationsیخط لوله مرکز ستمی، برنامه س ( اروپاthe Central Europe Pipeline System Programmeو برنامه م )تیرید 

در سراسر  یتجار یواحدها نیارائه شده توسط ا یهاتی(. قابلNATO Airlift Management Programmeناتو ) ییحمل و نقل هوا

NSPA  هستند.  عیاز صنا تیو ناتو در حما نفعانیذ ان،یو موثر در خدمت مشتر کپارچهیبه طورNSPA  از تخصصی در سطح جهانی

بعدًا از طریق قراردادهای  که برخوردار است، هایازمندیخود به منظور مشخص کردن ن یتیچند مل انیر/ مشت نفعانیمشارکت با ذ برای

 .کندیعضو ناتو کار م یمستقر در سراسر کشورها یشرکت دفاع 10،000از  شیبا ب NSPAمزاکره شده واگذار میشوند.

 

 هاتیاز قابل یامجموعه

 Logistics Servicesپروژه ) تیری: خدمات حمل و نقل و مدشوندیم میتقس هاتیقابلاز  زیمجموعه متما 5در قالب  NSPA خدمات

and Project Managementاتیچرخه ح تیریو مد ستمی(، تدارکات س (Systems Procurement and Life Cycle 

Managementکیاستراتژ یساز رهی(، حمل و نقل و ذخ (Strategic Transportation and Storage ،)و  اتیاز عمل یبانیپشت

 (.Fuel Managementسوخت ) تیری( و مدSupport to Operations and Exercises) ناتیتمر
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 پروژه  تیریحمل و نقل و مد خدمات(Logistics Services and Project Management) – NSPA  رهبر تدارکات

شامل  گریاز خدمات د ییها. نمونهدهدیناتو ارائه م یهاتیفعال ریساخود را به کشورها و  یجهان ییناتو است که توانا یبرا یکیالکترون

 است. یطیمح ستیو خدمات ز روبی و از بین بردن مهماتمینها، رساختیساخت ز ،یتدارکات سنت

 اتیچرخه ح تیریو مد ستمیس تدارکات (Systems Procurement and Life Cycle Management )- و  ریتعم ه،یته

سوخت  یمایناوگان هواپ کی هیدر حال ته NSPAو ناتو. در حال حاضر  یمل یحاتیتسل یهاستمیاز انواع س یبهره بردارو  ینگهدار

 است. ییوپاکشور ار نیاز چند یندگیهوا به هوا به نما یریگ

 کیاستراتژ یساز رهیو نقل و ذخ حمل (Strategic Transportation and Storage )– دجانبه )هوا، حمل و نقل چن یهانهگزی

سه  نیو همچن ،یمطمئن به حمل و نقل قرارداد یبر اساس دسترس کیو هم در اروپا. ارتقاء استراتژ ی( هم در سطح جهاننیو زم ایدر

 در مجارستان. C-17 یمایهواپ

 ناتیو تمر اتیاز عمل یبانیپشت (Support to Operations and Exercises )– یی)مواد غذا یواقع یاز زندگ تیحما قراردادهای، 

؛ محموله( ییجابجا ،ییهوا کیتراف تیریفرودگاه )مد اتیساختمان( و عمل یو نگهدار ری)تعم هیپا یبانی(، پشترهیو غ ییمسکن، خشکشو

 و عراق. یمالاز افغانستان تا کوزوو، 

 تیریمد ( سوختFuel Management )– ستمی. سیو تجار یمنظا انیمشتر یخدمات برا لیو تحو یساز رهیذخ ع،یتوز ه،تهی 

 .کندیلوکزامبورگ فراهم م Findelفرودگاه  یاروپا سوخت را برا یلوله مرکز خطی مرز نیب

 

NSPA به  ایبه صورت جداگانه  -مختلف برآورده سازد  یهاکشور یرا برا یو تدارکات یحمل و نقل یازهایاز ن یاگسترده فیط تواندیم

 .دهدمی ارائه را گور تا گهواره زا نقل و حمل خدمات و – یصورت اشتراک

 

 تماس: اطالعات

E-mail: pao@nspa.nato.int 

www.nspa.nato.int 

 مطلوب یاتیو مال یمقررات طیمح 
 یمال یندگینما

ار به استقر یازیخود ن یبرآورده کردن تعهدات مال یبرا رسانند،یاروپا به فروش م هیاز اتحادخارج در خود را  یکه کاالها ییهاوکارکسب

 ثابت در کشور مقصد ندارند.

 یازهایها به الزامات مربوط به برآورده شدن ناستفاده کنند تا از جانب آن یمال ندهینما کیها ممکن است از خدمات لوکزامبورگ، آن در

 کند. یدگیموارد مرسوم رس ریوده، اظهارنامه واردات و سابر ارزش افز اتیمال

mailto:pao@nspa.nato.int
http://www.nspa.nato.int/
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 بدون کاغذ طیمح کیسمت  به

( ی)خودکار ساز نیاتوماس یفشار بر رو شیباعث افزا ن،یتأم رهیزنج نهیدر زم یتیها و مالحظات امنوکارکسبالمللی شدن بین شیافزا

ی بدون رکو گم یتجار طیمح کیاروپا،  ونیسیکم یلوکزامبورگ، با همکار اداره کل گمرک ن،ی. بنابراشودیم یو گمرگ یتجار یهافرآیند

. تمام شودیم یتجار یمعامالت یهانهیحال کاهش هز نیکنترل موثر و در ع جادیکرده است که باعث ا یساز ادهیرا پ (paperless) کاغذ

نقطه  کیخود و ارائه  یادار یهافرآیند یاستاندارد سازو  یهماهنگ یهستند، برا لیتجارت دخ لیلوکزامبورگ که در تسه یمقامات نظارت

ه ب نفعانیهمه ذ یرا برا یرقابت یایمزا ،نیمأت رهیدر طول زنجاستفاده مجدد از اطالعات اند. شده جی( بسsingle windowاتصال واحد )

 .بوده است IATA نامهیگواه یدارا یکیلکترونمرکز حمل و نقل ا کی، به عنوان 2008لوکزامبورگ از سال  ن،ی. عالوه بر اآوردیارمغان م

 

 (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR, AEOمجاز ) یاقتصاد اپراتور

م به مفهو نیکرده است. ا یساز ادهیپرا  AEO نامهیزامبورگ گواهکاروپا، اداره کل گمرک لو هیاتحاد تیامن یمطابقت با استانداردها یبرا

 ،AEO کی نامهیمطمئن و قابل اعتماد هستند. بسته به سطح گواه یها اپراتورهاکه آن دهدیرا م ییهامهنایگواه نانیقابل اطم یاپراتورها

 .شوندمیبهره مند  یگمرک صیمختلف در ارتباط با ترخ یایاز مزا

 

 (RECOGNIZED CERTIFICATION AGENCYآژانس صدور گواهی شناخته شده )

بورگ لوکزام نامهیآژانس گواه ییو کارا یاز دانش فن یکیو الکترون یپزشک یهاکنندگان دستگاه دیالمللی و تولبین automotiveاز  یاریبس

(SNCH, Société Nationale de Certification et d’Homologationبهره م )شناخته شده  یهاسیآژانس سرو نی. ابرندی

 .کندیرا فراهم م سازدیممکن م معقول نهیو با هز المللی را در حدقل زمانبین یبه بازارها یدر سراسر اروپا که دسترس

 

 بر ارزش افزوده اتیپرداخت مال شیپ بدون

 ینباردارا میرژ کیکاالها تحت  نکهیمگر ا شود،یبر ارزش افزوده در کشور وارد شده م اتیشامل مال یاروپا به طور کل هیکاال به اتحاد واردات

 را یندفرآ نیبر ارزش افزوده وجود دارد، اما لوکزامبورگ ا اتیمال یبه پرداخت فور ازیاروپا ن هیاتحاد ی. در اکثر کشورهادنریخاص قرار گ

 نیکه چند یبر ارزش افزوده واردات در لوکزامبورگ وجود ندارد. در حال اتیپرداخت مال شیپ یبرا یانهیهز چیه نیحذف کرده است. بنابرا

 فرآیند لیلوکزامبورگ به دل دهند،یمشابه را م فرآیندخاص اجازه انجام  طیت و تحت شرااروپا در صورت درخواس هیعضو اتحاد گریکشور د

 و شرط خود برجسته است. دیو بدون ق کیاتوماتساده، 
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 تجربه دهندگان خدمات حمل و نقل با ارائه

 handlingحمل کننده،  یهارکتاز ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل با تجربه )مانند ش یعیوس فیط زبانیم نیهمچن لوکزامبورگ

agents  ،forwarding agentsد عمده عبارتن کنانی. بازشودیاروپا م هیاتحاد یبه موقع به بازارها یهایدسترس جادی( است که باعث ا

 Atlas Air ،Arthur Welter ،Brandl / Cosmotrans ،Brinks Services ،Cargolux ،CFL multimodal ،CHAMPاز: 

Cargosystems ،China Airlines ،CH Robinson ،CLdN ،CTI Systems ،Dachser ،DBSchenke ،DHL ،

Expeditors ،Fine Art Logistics Natural le Coultre ،Hasenkamp ،Jost Group ،Kuehne+Nagel ،LogWin ،

Lorry-Rail ،Lufthansa Cargo ،LuxairCargo ،Luxembourg Freeport ،Luxport & Lorang، Luxport & 

Lorang ،Mars Logistics ،Morrisson Express ،Panalpina ،Qatar Airways ،SL Logistics ،SDV ،Sogaris ،

TNT ،Transalliance ،Wallenborn ،Yangtze River Express  وYusen Logistics . 

 کنند.یخود حمل م ییاروپا انیمشتر یکزامبورگ برا/ از لو قیمحصوالت خود را از طر یالمللی متعددبین یهااست که شرکت نیا جهینت

 یگمرک مقامات 
از سه مقام  یکی Excise (Customs and Excise Agency, Administration des douanes et accises)و  یگمرک آژانس

 Luxembourgو  Luxembourg Inland Revenue (Administration des contributions directes)در کنار  یاتیمال

Land Registration and Estates Department (Administration de l’enregistrement et des domaines)  در

 روز هفته باز است. 7ساعت  24در  Findel یلوکزامبورگ است. دفتر گمرک در فرودگاه مل

 یو بخش گمرک Exciseو  یدمات گمرکخ یمرکز اتیشامل اداره مال Excise (Customs and Excise Agency)و  یگمرک آژانس

 .باشدیم یهااتیمال انیدر م excise( و عوارض یواردات یوارد بر کاالها اتی)عوارض و مال یعوارض گمرک یمسئول جمع آور

 Certificates of origin and ATA carnetsاند.شده یجمع آور www.guichet.public.luها و اسناد مجوز در از فرم یاریبس

(temporary admission / admission temporaire) " توسطEspace Entreprisesاندلوکزامبورگ ارائه شده ی" از اتاق بازرگان. 

www.guichet.public.lu/entreprises/en/marche-international/index.html 

Email: info@espace-entreprises.lu 

 

 کی جادیل ادر حا یحمل و نقل در لوکزامبورگ، وزارت اقتصاد و مقامات گمرک یرقابت بخش تیالمللی و تقوتجارت بین لیمنظور تسه به

 هستند. Single Window for Logistics" (SWL)المللی به نام "تجارت و حمل و نقل بین یتماس واحد برا یکیالکترون ینقطه

 

 :دیمراجعه کن ریز یهاتیبه سا ،و تجارت یگمرک نیدر مورد قوان شتریکسب اطالعات ب یبرا

www.do.etat.lu 

www.do.etat.lu/edouanes/eDouane_ICS/FAQ_ICS.htm 

http://www.guichet.public.lu/
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/marche-international/index.html
mailto:info@espace-entreprises.lu
http://www.do.etat.lu/
http://www.do.etat.lu/edouanes/eDouane_ICS/FAQ_ICS.htm
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 یدیکل نفعاال( و ICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور رساختیز 
ه کاطالعات و ارتباطات است و همانطور  یفناور یهارساختیز نیارتباطات کارآمد و موثر و بنابرا ازمندیو حمل و نقل کارآمد ن ییجابجا

 یهالبه فص شتریاطالعات ب یدر اروپا است. لطفا برا یخدمات نیارائه دهندگان چن نیاز بهتر یکیکتاب اشاره شد، لوکزامبورگ  نیقبال در ا

 .دیرا مراجعه کن 15و  14، 13

 تماس اطالعات 
 ها عبارتند از:حمل و نقل وجود دارد، آن یهاتیلها و فعااز شرکت تیحما یبرا یدولت تیفعال دو

The Ministry of the Economy )وزارت اقتصاد(   

Ministry of the Economy 

19-21, boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 24 78 

Fax: (+352) 46 04 48 

E-mail: info@eco.public.lu 

www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie 

 

Cluster for Logistics 

7 Rue Alcide de Gasperi 

L-1745 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39 - 849 

E-mail: info@c4l.lu 

www.clusterforlogistics.lu 

 

که  ی، در حالاستدر بخش حمل و نقل در نظر گرفته  یگذار هیمربوط به سرما یهاتیفعال یارتباط برا ینقطه اصل کیاقتصاد  وزارت

Cluster for Logistics در بخش حمل و نقل در نظر گرفته شود. نفعاال یشبکه همتا به همتا برا کیتواند به عنوان یم 

  

mailto:info@eco.public.lu
http://www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie
mailto:info@c4l.lu
http://www.clusterforlogistics.lu/
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  18 فصل
  لوکزامبورگ در مستغالت و امالک
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 یک تجارو مشاوره در مورد امال لیلطفاً به تحل د،یهست مندی عالقهدهنده به امالک تجار اجاره ایمالک  گذار، هیسرما کیاگر شما به عنوان 

بخش سوم و چهارم  د،یمند هستعالقه یمالک مسکوندهنده به ا اجاره ایمالک  گذار، هیسرما کیاگر شما به عنوان  ،طورهمین .دیبپرداز

 خواهد بود. دیشما مف یفصل برا نیا

 برای محل کار امالک و مستغالت دیخر 
به  توانیوجود ندارد. امالک و مستغالت را م هیچ محدودیتی ملک در لوکزامبورگ هستند، دیبه خر لیکه ما یخارج گذارانهیسرما یبرا

 یداریامالک و مستغالت را دارد خر تیکه مالک یسهام شرکت دیخر قیاز طر میمستق ریبه طور غ ایو دارایی له معام کیتوسط  میطور مستق

معامالت  ت،نسبتًا باال اس( droits d 'enregistrement) معامله دارایینقل و انتقال امالک و مستغالت در  اتیمال نکهیکرد. با توجه به ا

 .شودیانجام م شتریب یگذارهیو معامالت سرما لوکزامبورگ اداری یدر فضا یماسه

 د؟یچرا خر 
 واضح و روشن از چشم انداز توسعه شرکت خود دارند. دید کی. آنها کنندیسرنوشت امالک خود را کنترل م دارانیخر 

 به تدریج انجام دهند )به فرد دیگری واگذار کنند(خود را  یگذارهیسرما توانندیم دارانیخر 

  معاف از مالیات هستند. متحمل شده یهانهیزو ه یبدهبهره 

 کنندیم مشارکت در ارزش بازار در حال افزایش دارانیخر. 

 

و  بازدهاگر  یاست، حت یخوب سرمایه گذاری در لوکزامبورگ اداری مستغالت و امالکو  اندهای بهره تاکنون به این مقدار پایین نبودهنرخ

بیشتر عرضه  میزان از، هنوز که به دنبال ملک هستند دارانیو خر گذارانهیتقاضا از طرف سرما میزانباشد،  افتهیکاهش  یبه تازگ سود

، منبع: 2015)سه ماهه دوم سال  .است %4.33و در لوکزامبورگ به نرخ  %3.03ی به نرخ مرکز یمنطقه تجار. این میزان خأل در است

Inowai) 

 چقدر است؟ دیخر متیقمتوسط  
 ریبه شرح ز هابازدهترین برجسته. در حال حاضر شودیم نییبازده مشخص تع کیساختمان با  کی یبرا بلغ اجارهر اساس ماغلب ب متیق

 هستند:

 :4.2 در مرکز شهر% 

 7 :حومه و حاشیه شهر% 

 (Inowai، منبع: 2015)سه ماهه دوم سال 
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 چگونه است؟ دیمراحل خر 
 یک ملک برای خریدکردن  دایپ. 1

توسط  دیامالک با ندگانی. نمارسندیبه فروش م( agents immobiliers) یکارگزاران امالک تجار قیمبورگ از طرامالک در لوکزا اکثر

لوکزامبورگ  یدر اتاق بازرگانکه  یامتحان در شوند، دییتأ ینیو کارآفر (SMEsهای کوچک و متوسط )و اداره کل بنگاه وزارت اقتصاد

(CCبرگ )عضو اتاق امالک و مستقالت ، نمایندگان از یبعض ای داشته باشند.کارت شناسایی حرفه کیو  شد باید قبول شوندزار می

که این امر گواهی دهنده  هستند( CIGDL ،Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourgلوکزامبورگ )

 RICS (Royal Institution ofز برداران مجاسلطنتی نقشه مؤسسههاست، همچنین ممکن است بعضی نمایندگان عضو تخصص آن

Chartered Surveyors .است. یانشناخته شده در سطح جه و سطح خدمات کردیرو کی کنندهنیموضوع تضم نیا( باشند 

 

 ملکاطالعات مربوط به  افتیدر. 2

 اغلب .کندیم یمعرف خود انیشتررا به م امالک نیامالک شما ا ندهیو نما شوندنگه داشته می خوب خارج از بازار شنهاداتیاوقات پ یگاه

( Non-Disclosure Agreement) تعهدنامه عدم افشاء کی ،ایجاد دسترسی به اطالعات دقیق به منظور که شودیاز افراد درخواست م

 خواهند بود. شنهادیپ کیو ارائه  ملکاز  دیاز آن آنها قادر به بازد پس. امضاء کنند

خواهند در ریزی ظرفیت صورت گیرد تا بررسی شود که آیا اندازه ملک برای تعداد کارکنانی که می شود که یک برنامهمعموال توصیه می

 را ارائه دهد. یشتریاطالعات ب تواندیم ، مشاور امالک محلیدر صورت درخواستآنجا کارکنند، کافی خواهد بود یا خیر. 

 

 ده و یا امضای یک قولنامه( به فروشنOFFRE D’ACHAT. ارائه اولین پیشنهاد برای خرید )3

 رشیپس از پذارائه یک پیشنهاد مشروط بر اساس بازدید ملک و اطالعات ابتدایی دریافتی باشد.  تواندیملک م دیخر یگام واسطه برا کی 

مالی اعتبار  های حقوقی، مالیاتی، فنی و )در صورت لزوم(شود که در آن جنبهاز فروش انجام می شیپ فرآیند کی ،توسط مالک شنهادیپ

 شوند.آزمایی می

 ،دشده باش رفتهیپذ شنهادیآن پشرایط الزم و قیمت فروش مناسب داشته باشد و ارائه شده  شنهادیحال، الزم به ذکر است که اگر پ نیا با

ملک و شود انجام می نیفطر نیب یقرارداد فروش قانون ،رفته باشد نیاز ب یموانع قانون ایانجام شده باشد  یمقدمات طیکه شرا یو در صورت

 در .کندیصدق م امالک واقعی )غیر منقول(هم  ودر مورد امالک سهامی موضوع هم  نیا .شودیمنتقل م داریخر بهبالفاصله  مورد نظر

م الز ین،بنابرا پرداخت شود. ملکانتقال  اتیمالباید بالفاصله ، مشروط به هیچ یک از شرایط پیشین نباشد یتوافق نیمورد دوم، اگر چن

ارداد است که در این مرحله به روشنی بیان شود که آیا طرفین قصد نوشتن قولنامه دارند و یا قصد دارند تحت شرایط تعیین شده از قبل، قر

وگیری جلای دقت کرد تا از ایجاد اثرات قانونی ناخواسته نامهخرید و فروش بنویسند. در این مرحله باید در نوشتن پیش نویس هر گونه توافق

 شود.
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4" .COMPROMIS)مصالحه( " 

. سند محضری امضا شودچند هفته قبل از  )مصالحه(" compromise" کیمعمول است که  اریبس (،asset dealمعامله دارایی )مورد  در

اًل است. معمو نیطرف نیب فروش و انتقالقرارداد  کیبلکه در واقع  ست،یفروش ن پیش ازتوافق  کی صرفًا یتوافق نیالزم به ذکر است که چن

 همچنین اعتبار سنجی ذکر خواهند شد.و موارد مربوط به مسائل پرداخت پول ، مخصوصًا در این قراردادها شرایط از پیش تعیین شده

 تایمال باید بالفاصله ،یشرط شیپ نیبدون چن مجددًا الزم به ذکر است کهاست.  جریمهبند  کیاعتبار و  خیتار کیمصالحه شامل  معمواًل

 پرداخت شود ملکانتقال 

این تنها زمانی قابل ارائه به اشخاص ثالث است که  . به هر حالپذیردصورت می ملک، انتقال ها برآورده شونداین پیش شرطکه  یهنگام

شده باشد.  ( ثبتcadaster( و دفتر ثبت اراضی و امالک )mortgageسند محضری صادر شده باشد و انتقال در دفتر ثبت وام مسکن )

 هایی را امضا نکنید.نامهکه بدون مشاوره قبلی با یک وکیل در مورد پیش نویس، چنین توافق شودیم هیتوص دًایاک

 

 (اعتبار سنجینامه )فروش و توافقاز  شیپ فرآیند. 5

توافق شود. شده است، تنظیم میپیش از فروش که در آن شرایط طرفین ذکر نامه توافق کی، کردرا قبول  شنهادیکه فروشنده پ هنگامی

شود. اطمینان حاصل کنید که حتمًا در قرارداد دوره انحصار، ها، توصیه میدر صورت وجود پیش شرطاما  ست،ین یفروش اجبار از شیپ

لی، مالیاتی های حقوقی، فنی، زیست محیطی، ماهایی درباره نحوه پرداخت پول و همچنین مدت زمان اعتبار سنجی برای بررسی جنبهبند

 یی ممکن است چند ماه طول بکشد.تا تعهد نها فرآیند این کلساختمان و / یا شرکتی که شما قصد خرید آن را دارید ذکر شده باشد. 

 

 د عبارتند از:در قرارداد به آنها توجه کر دیاز موارد که با یبرخ

 و فروشنده داریخر تیو هو اتیزئج 

  امالک( و اراضی ثبت دفتر) نی، با شماره ثبت زمملکشرح کامل 

  نیو زم ملک بنایسطح 

 پردازدهر مبلغ را چه کسی می تقسیم مبالغ و تعیین اینکهبا  دیخر متیق 

 نمایندگان فروش ( وبر حسب مورد) یدفاتر اسناد رسم /دفتر  اتیجزئ 

 شوندتجهیزاتی که مشمول فروش میو  لوازم درمورد اتیجزئ 

 اعتبارسنجی فنی اتیجزئ 

 کند و تاریخ پایان افتیوام مسکن خود را در دیبا داریکه خر یخیوام مسکن از جمله تار اطالعات 

  شوندمیمتحمل  در صورت عدم اتمام قرارداد فروشنده ای داریکه خر ییهامهی( و جربندهای تعهد) گونه پیش شرطهر  
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 ل ای که به دلیک که شامل ارزیابی سود پنهان سرمایهیک اعتبارسنجی کامل با توجه به بنگاه معامالت امال، یدر مورد معامله سهام

شود. با توجه به قیمت خرید، ممکن است در این مورد امکان آید، میاختالف ارزش حسابداری و ارزش توافق شده ملک به وجود می

 مذاکره وجود داشته باشد.

 

 یفن یو استانداردها یریگاندازه ،گذاریشارز. 6

طمینان ااعتبارسنجی یا مذاکره، باید  هنگام ن،یبنابرا اند.آمدهمتعدد  یآموزش یهانهیزمو ها از حوزهفرادی است که ، مملو از الوکزامبورگ

 نیو همچن ،یریگو اندازه یابیمشابه ارز یمسئله در استفاده از استانداردها نیدر ا ریو مشاوران درگ نیکه تمام طرف حاصل شود

 دارند. مشابه، توافق یفن یاستانداردها

ی ی اندازه گیری فضای اداری در لوکزامبورگ جلب کنیم. به طور کلی، برای تأیید اندازه گیرشاید بهتر باشد که توجه شما را به قاعده

 Belgium and Luxembourgنامه اندازه گیری که توسط انجمن نقشه برداران مجاز لوکزامبورگ و بلژیک )فضای اداری، از آیین

association of Chartered Surveyors, BACSشود.( منتشر شده است استفاده می 

به این صورت تعریف  )مساحت ناخالص(" Gross Areaو " شود،فضای اداری به صورت ناخالص اندازه گیری می ،نامهآیین نیاساس ا بر

 ا در صورت امکان از محور پنجره اندازه گیریشود: هر فضایی در هر طبقه از ساختمان که به صورت نقطه وسط از هر دیوار خارجی و یمی

اشغال شده توسط  یو فضا یخدمات مناطقشوند. متراژ محاسبه میها در و پلهچاه آسانسور مانند فضاهای دسترسی عمودی تمام شود. می

با  سهیساختمان در مقا کی یافض کارایی نییتعهنگام  ن،ی. بنابراشوندیدر مجموع متراژ محاسبه م زین یداخل یهاشنیو پارت وارهاید

 ، باید به نسبت مساحت خالص به ناخالص توجه کرد.گرید یهاساختمان

 

 سند محضری فروش و انتقال ایسهام(  دیقرارداد خر، SHARE PURCHASE AGREEMENT) SPA ی. امضا7

ورت نامه انتقال و فروش، معامله صاجرای توافق اعتبارسنجی و قبول تمام شرایط توسط خریدار و فروشنده، باید توسط فرآینداز اتمام  پس

 پذیرد:

در  ملک باید در حضور یک دفتر اسناد رسمی، ثبت شود. به منظور محافظت از ملک، معامله از نو.ع معامله دارایی است)الف( اگر معامله  

شده  دییکه تنها اسناد تا ییاز آنجا .ثبت شوند دیامالک و مستغالت با انتقالبرابر ادعاها و دعاوی اشخاص ثالث و قابلیت اجرای حقوقی، 

الزم و ضبط کردن سند  یهاهیدییانجام تا تیمسئول یدفتر اسناد رسم به ثبت برسد. یسند محضر کیدر  دیثبت خواهند شد، فروش با

 در دفتر ثبت وام مسکن را بعهده دارد.

 رسمی:توسط فروشنده، دفتر اسناد انتقال  فرآیندشروع قبل  ن،یبنابرا

 کندبودن آن را به دقت بررسی میو اصل  یفعل تیمالک 

 نظور یا )در صورت وجود( به م ( ویاتیمال ی(، به دولت )به عنوان مثال هر بدهمسکن وام بدهکاریکه فروشنده به بانک ) یهر گونه بده

 کند.مالکیت مشترک دارد را شناسایی و حل و فصل می

 فروش  متیبر ارزش افزوده( از ق اتیمال %17+  ٪ )3 ی: به طور کلکندیرا پرداخت مامالک  یندگینما نهیهز 
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 هانهیملک و تمام هز متیق متناظر بامبلغ کامل  یحاصل کند که دفتر اسناد رسم نانیاطم دیبا او شود،یمربوط م داریکه به خر ییتا آنجا

 . 1.  18بخش  دارد )به یبه ساختار معامله بستگ هااتیمال نیاند. کمی افتیدر، به موقع آن است را پرداخت که او مسئول ییهااتیو مال

 (.دیمراجعه کن ریدر ز 4

خله ، که مستلزم مدا(private sealسند غیر مصدق ) کیتوسط  تواندیمبنگاه معامالت امالک باشد، سهام  ی)ب( اگر معامله، معامله سهام

 یثبت نخواهد شد. به استثنا یمعامله سهام یبرا یقرارداد نیچن ،بطور معمول ن،یفروخته و منتقل شود. همچن ست،ین یدفتر اسناد رسم

ل انتقا اتیمال ی مشمول(، معامله سهامsociété civile immobilière) civil real estate company ای مشارکتی وانتقال سهام 

 ( نخواهد شد.droits d’enregistrement) امالک

 مشاهده کنید. www.notariat.lu تیسارا در وب اتر اسناد رسمیدفکامل  ستیلتوانید شما می

 د؟نپرداخت شو دیبا ییهااتیچه مال 
  (Asset Dealموارد معامله دارایی )در  )الف(

 ثبت اتیمال (Registration tax, droits d’enregistrement :)6% دیخر متیاز ق 

 رونو اتیمال( یسیTranscription tax, droits de transcription :)1% دیخر متیاز ق 

 که در محدوده شهر لوکزامبورگ امالکی یراب (City of Luxembourg, Ville de Luxembourg) ایو  تکیو خانه  قرار دارند 

به  نیمحاسبه خواهد شد. ا (surtaxe communaleی )اضاف اتیمال قیمت خرید %3به میزان  شوند،یمحسوب نم یخانه آپارتمان

هستند. خرید یک ملک تجاری و  یاتیمال نیچن مشمول پرداخت( رهیانبار و غ ،ی)دفاتر، خرده فروش یمعنا است که امالک تجار نیا

 %3تبدیل آن به ملک مسکونی، تنها تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. برای طبقه بندی مجدد ملک و همچنین بازپرداخت 

 ,Direct Tax Administration(، باید به اداره مالیات مستقیم )surtaxe communaleاید )ی که قبال پرداخت کردهمالیات

Administration des Contributions Directes, ACD.درخواست بدهید ) 

 یاسناد رسم های دفترنهیهز 

 

 (Share Dealی )معامله سهام موارد)ب( در 

 ثبت اتیمال (Registration tax, droits d’enregistrement :)±1% )از قیمت خرید )اگر ثبت صورت بگیرد 

 

از جمله هر  هایشبدهیو  هاییبا تمام دارادر موارد معامالت سهامی، اشخاص مبلغ سهام را پرداخت کرده و مسئولیت شرکت را همراه 

 گیرند.را بر عهده میای پنهان برای ملک سود سرمایهپنهان  اتیمال کیو  یاتیمال یگونه بده

 

http://www.notariat.lu/
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 د؟نشویاعمال م هااتیکدام مال تیدر دوره مالک 
 ( را پرداخت کند.property tax, taxe foncière) امالکبر  اتیمال دیبا مالک

کند. هر سال صاحب ملک  افتیدر اتیساخته نشده مال ایاز امالک و مستغالت ساخته شده  یخدمات شهر یحق دارد که برا یشهردار هر

ت انقضا مدت زمان پرداخ خیتاردر آن مبلغ پرداختی و که  کندیم افتیدر (l’impôt foncierزمین ) ارزش بر ابالغیه رسمی مالیات کی

 شده است.مشخص 

 است. مستاجربر عهده  امالکبر  اتیمال معموال مسئولیت پرداخت ،یتجارای اجارههای ملکمورد  در

 شوند؟ها اعمال میلیاتخریداری شده کدام ماهنگام فروش ملک  
 (Asset Dealموارد معامله دارایی ))الف( در  

  است یفرد خصوص کیاگر فروشنده 

 خواهد بود: ریحاصل از فروش ملک به صورت ز یاهیسرما سودمالیات بندی 

ثر حداک – بوده باشد مالک اختیارکمتر در  ایدو سال  یبرا ییاگر دارا(، Speculative gain( )Art. 99bis LIRدرآمد تخمینی ) -

 .شودمحاسبه می (یاضافمالیات و عوارض )بدون  %40 بر درآمد اتینرخ مال

به میزان  –بوده باشد مالک  اختیاراز دو سال در  شیاگر ملک ب ،(Art. 99ter LIR)( Value added gainسود ارزش افزوده ) -

 سال یکبار 10هر  فروشنده مورد نیدر ا .مالیات پرداخت شود، باید %20 بر درآمد اتیحداکثر نرخ مالنصف نرخ مالیات جهانی 

شود، که ممکن است این مبلغ یورو می 50،000( به میزان tax rebate, abattement décennalمستحق بازپرداختی مالیاتی )

 ها مالیات گرفته شده است، دوبرابر شود.برای همسرانی که به طور جمعی از آن

  باشد شرکت  کیاگر فروشنده 

 ,impôt sur le revenu des collectivitésبر درآمد شرکت ) اتیبراساس نرخ مال ی پیشین نباشد،هابرابر با ضرر که یاسرمایه سود

IRCبر حسب مورد،و  یکاریصندوق ب ی( براهیپامبلغ نه در  ات،یمال مبلغ در %7)افزایش  %7 است، به عالوه %21 (، که در حال حاضر 

شهرداری محلی بستگی دارد محاسبه و مالیات آن به  زانی(، که مborough tax, impôt commercial communal) بخشی اتیمال

 ٪ خواهد بود.30کمتر از  اتیکل مال میزان گفت توانیمشود. بندی می

 

 (Share Dealی )معامله سهام موارد)ب( در 

  است یفرد خصوص کیاگر فروشنده 

 %40بر درآمد  اتیحداکثر نرخ مال – باشد کمتر نگه داشته شده ایشش ماه  یبرا ملکاگر (، Art. 99bis LIRدرآمد تخمینی ) -

 بجز در مورد زیر:است،  اتیبدون مالمجدد فروش  ،ماهه 6دوره  نیپس از ا شود؛ معمواًلمحاسبه می (یاضافمالیات و عوارض )بدون 
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همراه با همسر  ای ییبه تنها – ت دارد )اگر انتقال دهندهدر شرک یاست که سهم قابل توجه یفرد خصوص کیاگر فروشنده  -

، در بازه زمانی پنج سال میمستق ریغ ای میشرکت را، به طور مستق سهام٪ از 10از  شیب - ی خودسن قانون ریو فرزندان ز

 اخیر در اختیار داشته باشند(

 خواهد بود: ریحاصل از فروش ملک به صورت ز یاهیسرما سودمالیات بندی 

به میزان  – فرد باشد اریاز شش ماه در اخت شیاگر سهام به مدت ب ،(Art. 100 LIR)( Value added gainسود ارزش افزوده ) -

 سال یکبار 10هر  فروشنده مورد نیدر ا .، باید مالیات پرداخت شود%20 بر درآمد اتیحداکثر نرخ مالنصف نرخ مالیات جهانی 

شود، که ممکن است این مبلغ یورو می 50،000( به میزان tax rebate, abattement décennalمستحق بازپرداختی مالیاتی )

 ها مالیات گرفته شده است، دوبرابر شود.برای همسرانی که به طور جمعی از آن

 

 است: ریمحدود به موارد ز ،دیآیساکنان به دست م ریکه توسط غ ایبندی سود سرمایه اتیمال

 (The speculative capital gains taxسرمایه ) مالیات درآمد تخمینی -

اند به دست ماه در اختیار داشته 6ای که توسط غیر ساکنان در نتیجه انتقال میزان قابل توجهی از سهامی که بیشتر از سود سرمایه -

ه باشد اما قبل از گذشت سال در لوکزامبورگ ساکن بود 15شود اگر، شخص حداقل به مدت آید، در لوکزامبورگ مشمول مالیات میمی

 ( شود(tax treatiesهای مالیاتی )نامهسال از انتقال سهم، کشور را ترک کرده باشد )ممکن است در صورت وجود، مشمول توافق 5

های مالیات دوجانبه که با توجه به محل اقامت فروشنده ممکن است وجود داشته باشند، استثناعات نامهممکن است بر اساس توافق -

 یشتری اعمال شوند.ب

 

  شرکت سرمایه کیاگر فروشنده (capital company) باشد 

 شرکت سرمایه واجد زیسهامدار نخود  ن،یعالوه بر ا و اگر (،SCAیا  SA ،SARLباشد ) شرکت سرمایه کیسهام فروخته شده سهام  اگر

م معاف خواهد بود. به طور خالصه، سها اتیامبورگ از مالدر لوکز سود سرمایه، شده باشندبرآورده  در خواست طی، و اگر شراباشد طیشرا

برای مدت حداقل  دی( و باباشد وروی ونیلیم 6حداقل آن  دیخر متیق ای) از سهام شرکت باشد %10به میزان حداقل  دیشده با فروخته

 شود.  دیمناسب با یاتیوره مالمشا باید نکات نیا یابی. هنگام ارزماه اخیر قبل از معامله، در اختیار آن شخص بوده باشد 12

 یک ملک دفتری اجاره 

 چرا اجاره؟ 
 دهند، دالیل مختلفی وجود دارد:برای این امر که افراد اجاره دفتر را به خرید دفتر ترجیح می

 سخت تر است متر مربع، 1000، به خصوص واحدهای دفتری کوچک تا در لوکزامبورگفروشی کردن امالک  دای: پشتریب یهانهیگز. 
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 در اینصورت این مدت با د،یمدت اجاره نامه خود مذاکره کن در مورد دیتوانی: هنگام اجاره، شما مبر رشد خود تسلط داشته باشید 

 بینی رشد شما مطابق خواهد بود.پیش

 است. موردی کلیدی از مستاجران یاریبس ی برایریانعطاف پذ نیتر است: اعیسر جابجایی 

 یره نامهقرارداد اجا دیشما با. هنگام اجاره دیانتقال را بپرداز یهانهیهز دیشما با خریدهنگام  :دیاجتناب کنخرید بزرگ  یهانهیاز هز 

به طول که  کم یاضاف یهانهی)+ هز وروی 12.5معادل  یانهیهز های مشمول مالیات بر ارزش افروده،برای شرکت که دیخود را ثبت کن

ل طواز کل مبلغ اجاره در  %0.6، ستندیبر ارزش افزوده ن اتیمال پرداختکه قادر به  ییهاشرکت ی( و برابستگی دارد قرارداد اجاره

 ه خواهد بود.راجا زمان مدت

 

تر وام و رونوشت آن به دفشود ثبت  تنظیم و یتوسط دفتر اسناد رسم دیباقرارداد سال باشد،  9از  شتریقرارداد اجاره نامه بمدت زمان  اگر

 مسکن داده شود.

 ونه است؟گاجاره چ هزینه 
ها به محل و موقعیت آن دیجد یهاساختمان یاجاره برا نهیهز .شودیمتر مربع و در ماه محاسبه م بر حسباجاره مبلغ لوکزامبورگ،  در

 بستگی دارد:

45 EUR / m² / month + VAT Central Business District 

35 EUR / m² / month + VAT Station 

35 EUR / m² / month + VAT Kirchberg 

28 EUR / m² / month + VAT Cloche d’Or 

26 EUR / m² / month + VAT 1st Periphery (Strassen, Bourmicht, Howald, 

Airport) 

23 EUR / m² / month + VAT 2nd Periphery (Leudelange, Capellen, Windhof, 

Contern, Esch-Belval) 

 (2015زارش سه ماهه دوم سال ، گInowaiمنبع: 

 

 اجاره چگونه است؟ و مراحل فرآیند 
 یواحد اجاره ا . گشتن به دنبال یک1

بندی های شما از لحاظ اندازه، وضعیت، موقعیت، قیمت و زمانبا توجه به نیاز او ؛دیمشورت کن شرکتی کارگزار امالک و مستغالتیک  با

 هد کرد.ای از امالک را به شما معرفی خوامجموعه

 تهیه کنید. را دارند دنیرا که به نظر شما ارزش د یاز دفاتر یستیلشما باید ، امالک پیشنهادی یامجموعه افتیاز در پس
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 مذاکرات انی. شروع و پا2

است، شما ریزی ظرفیت برای اطمینان حاصل کردن از اینکه فضای اداری برای تیم شما به اندازه کافی بزرگ و برنامه مشاهدهبر  عالوه

توانید از مالکان مربوطه درخواست کنید تا پشنهادات خود ساختمان است. سپس شما می 3یا  2نهایتًا به لیستی خواهید رسید که شامل 

 را بیان کنند.

 .ردیدر نظر بگ دیمستاجر را با خصوصیات ایشروع اجاره، محل اجاره  خیمدت اجاره، تار رینظ یمختلف یارهایمع مالک

 نویس و پیشنهاد متقابل )در صورت نیاز( راهنمایی خواهد کرد.در ارائه پیشامالک شما را  ندهینما

 

 (CONTRAT DE BAIL. امضای قرارداد اجاره )3

 ریتاث ی را تحتتجار یهااجاره نامه در حال تصویب است. این الیحه مقررات 6864شماره  حهیال سینو شی: الزم به ذکر است که پنکته

 است. مقررات فعلی تیبر اساس وضع ریاطالعات ز ؛ددهقرار می

اره قرارداد اجاره، اج نیا ،یادار یفضا ی. براتنظیم شودقرارداد اجاره نامه پیش نویس زمان آن است که  ،شد ییکه مذاکرات نها یهنگام

 اینامهبلکه اجارهاشته باشند، نیست که تحت مالحظات خاصی که توسط قانون مشخص شده است، قرار د یاجاره مسکون ای یخرده فروش

خود و یا هرگونه  وکارکسب یهاییدارادر مورد  یقانون تیاز حمامستأجر ممکن است  لیدل نیهم به استفاده به عنوان دفتر است. یبرا

 نامه خود برخوردار نباشد.مزایایی در مورد حق قانونی خود برای افزایش مدت زمان اجاره

 در نظر گرفته شوند، و به طور خاص در دیهستند که با موارد مرسوم در بازاراز  یبعض رند،یت مورد بحث قرارگاز نکا یاریاگر بس یحت

 ممکن است توسط قانون قابل اجرا نباشد: رای، زشوندنامه ذکر توافق

  :کنندیمضا مساله ا 9و  6، 3جاره را مدت قرارداد ابا توجه به اندازه دفتر، مرسوم است که  در بازار الزام خاصی وجود ندارد،مدت اجاره .

های خروج از گزینهاغلب در مورد  در عمل نیوجود ندارد، بنابرا بودن قرارداد ساله 9، 6، 3در مورد  یقانون خاص چیوجود ه نیبا ا

 .ردیتوافق به دقت مورد توجه قرار گ هیدر هنگام ته دیموضوع با نی; اداردسوء تفاهم وجود  قرارداد

 پیش پرداخت شود.سه ماهه به صورت  ای انهیبه صورت ماه دیبلغ اجاره بااجاره: م 

 بر ارزش افزوده اتیمال (VAT)است منوت به درخو که باشند،یبر ارزش افزوده م اتیاز موارد مستلزم پرداخت مال یاریها در بس: اجاره

رزش ات بر ارزش افزوده، نیاز است که گزینه مالیات بر االزم به ذکر است که برای محاسبه مالیاست.  مالکتوسط مستاجر و  یک گزینه

های ساخت، به مالک افزوده توسط اداره ثبت تأیید شود و این به عنوان پیش شرطی برای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده هزینه

ی وکارکسبمواقع( از این ملک برای  %50باشد. به منظور واجد شرایط بودن برای این گزینه، مستاجر باید به صورت عمده )بیش از می

صورت  یزمان دیبا درخواست برای این گزینه که الزم به ذکر است نیهمچن .باشداستفاده کند که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می

 یهاتیکه فعال یصورت درشود. نامه قابل اجرا باشد، این گزینه شامل زمانی که گذشته است، نمیگزینه قبل از دوره اجاره که ردیگ

ر ارزش ب اتیمعادل مبلغ مال ینباشند، اجاره معموال به مبلغ طیاجاره واجد شرابرای بر ارزش افزوده  اتیمال گزینه یاعطا یبرا جرمستا

 .ابدییم شی( افزا٪17افزوده )
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 ستفاده اشاخص  معمواًلجاره وجود دارد. امکان اعمال خودکار تنظیم متناسبی بر روی ااجاره نامه،  میدر هر سالگرد تنظبها: اجاره میتنظ

توسط منتشر شده  (National Consumer Price Index, IPCN) یمصرف کننده مل متیشاخص ق C1، سری شده

STATEC  ساخت و ساز نهیشاخص هز ایو (construction cost index)نیتضم قیاز طر شهیهم بًای)تقر اجاره سپرده / نی، تضم 

 ماه بعالوه عوارض است. 6اجاره   برابر بامعمواًلکه : باشدمی باشد( یبه صورت نقد تواندیماما  ،باشدی میبانک

 های آژانس بر عهده هزینهصورت،  نیدر ا ؛شوندمی وکیل توسط مالک شرکتی معمواًل مستغالت و امالک کارگزارانآژانس:  یهانهیهز

ون )بد ماه کیاجاره  متناسب با معمواًل نهیمبلغ هز ،مالک را پرداخت کنیدقرار باشد شما هزینه نمایندگان ا. اگر شما نخواهد بود

 است. (٪17افزوده ) رزشبر ا اتیمال بعالوه( عوارض

 

 ,SCHEDULE OF CONDITIONنویس و امضای فهرست اموال و صورت وضعیت قبل از ورود به ملک ). تهیه پیش4

SCHEDULE OF FIXTURES ) 

همچنین به آن  است. قلم ثبت شدههر  تیو وضع ملک کی اتیتمام محتو( فهرستی است که در آن The Inventoryفهرست اموال )

"schedule of condition جر جابجایی مستاقبل از  ،اقالم تیکمک به نظارت بر وضع یفرم برا نیاگویند. )صورت وضعیت(" هم می

شود. در بیشتر به اینصورت خساراتی که باید جبران شوند مشخص می نیشده است، بنابرا یطراح و درست قبل از ترک او به محل اجاره

بین موجر و مستاجر تقسیم  50/  50به صورت  آن معموال نهیهزشود و مواقع برای انجام این امر یک کارمند مستقل استخدام می

 شود. می

 که شودیم هیمستاجر توص کیعنوان  به .شودیم هیتوص این امراست، اما  یاریآنها اخت تیو وضع ملک اتیعکس از محتو گرفتنبا اینکه 

مل شود که ملک در سالمت کا، در صورت بروز اختالف اینطور تلقی میکار انجام نشود نیا اگر از این مرحله چشم پوشی نکنید! هرگز

 قرار داشته است.

 

 شود؟یم افتیدر دی. چه موقع کل5

بیمه تایید شود و صورت وضعیت فهرست  نامه امضا شود، تضمین بانکی فراهم شود،: اجارهگیرد کهملک در اختیار شما قرار می یهنگام

 اموال کامل شود.

 اجاره دادن انیپا 
 ، در صورتی که مستاجر قصد تخلیه دارد،اصل در( مشخص شده است که باید رعایت شود. notice periodنامه ُمهَلت قرارداد )در اجاره

برساند.  و این امر را به اطالع او(، به صورت دیگری قرار گذاشته شده باشد نکهی)مگر اارسال کند  به مالک فارشی()س نامه ثبت شده کباید ی

شود، نه از شود. این مدت زمان از تاریخ دریافت نامه توسط مالک محاسبه میماه در نظر گرفته می 6معمواًل این دوره اطالع رسانی برابر با 

 تاریخ ارسال نامه.
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یک فهرست موجودی صورت وضعیت تهیه شده و با فهرست موجودی صورت وضعیت اولیه )که در هنگام شروع اجاره  مدت اجاره، انیپا در

ی تعمیر تواند هزینهشود. در صورتی که مالک بتواند ثابت کند مستاجر خساراتی را وارد کرده است، او مینامه تهیه شده بود( مقایسه می

 کسر کند. را از تضمین اجاره

 در لوکزامبورگ یملک اقامت دیخر 
 ملک در لوکزامبورگ وجود ندارد.  دیخردر  یتیمحدود چیه ،ساکنان ای یاتباع خارج یبرا

 تیکه مالک یسهام شرکت دیخر قیاز طر میمستق ریبه طور غ ایو دارایی معامله  کیتوسط  میبه طور مستق توانیامالک و مستغالت را م

، مطلوب تر استی خصوص محل اقامت میمستق دیرخ از بعد مالیاتی، اکثر موارد، درحال،  نیکرد. با ا یداریرا دارد خرامالک و مستغالت 

 ی از طریق قرارداد سهام خریداری نمیشود.ملک مسکون یبطور کل

 یررسمورد به مورد ب دیمسئله با نیا اما شود،یاعمال م ،شوندیم یداریخر یگذارهیسرما یکه برا یامالک مسکون در موردموارد  نیهم نًایع

 شود.

 د؟یچرا خر 
 یخاتمه قرارداد اجاره برا ایبه فروش ملک  میتصم مالکموجر، اگر  کی. به عنوان کنندیسرنوشت مسکن خود را کنترل م دارانیخر 

 یودبه خ ملکفروش  . از آنجایی کهتواند به راحتی این کار را انجام دهدمیاو  ،را داشته باشدخانواده  یاعضا ایاستفاده توسط خود 

 ،یخاص طی. تحت شرادهدقرارداد را خاتمه میزمان ممکن اولین  ی دربه طور کل داری، خرشودنامه نمیباعث پایان قرارداد اجارهخود 

 باشد.بها میاجاره شیمجاز به افزا مالک

 نی(؛ با اشودتلقی می نهیهز به عنوانکه سود  میریا در نظر نگر تیواقع نیاگر ا ی)حت معاف از مالیات هستندمسکن  یهاوام هایبهره 

 شود.محدود می یاتیمال معافیت ،ردیحال اگر ملک به عنوان محل اقامت مالک مورد استفاده قرار گ

 بابت اصل وام در نظر گرفته میشود. انهیماه هایاز پرداخت مقداری رایدارد، زجویی صرفه ریتأث دیخر 

 2007 یهاسال نیب رایاست، ز یخوب یگذارهیسرما، مسکن در لوکزامبورگ و هنوز انداکنون به این مقدار پایین نبودههای بهره تنرخ 

 (Statecرشد داشته است )منبع:  %25تقریبًا به میزان   2014تا 

 چقدراست؟ دیخر متیقمتوسط  
ده است ملک اجاره داده ش یا اینکهو  ویا از روی نقشه فروخته شده ،ای که ملک در آن قرار داردمنطقه، محل، ملکتوجه به نوع و اندازه  با

ورت ی که در آن بخش صمعامالت ریبه سا را تنها با توجه ملکارزش  که دیمراقب باش نیمتفاوت هستند. بنابرا ها بسیارقیمت یا خالی است،

 باشند.رخ داده  ییتثنااس ایخاص  طیشراچرا که آن معامالت ممکن است تحت  تعیین نکنید، ،گیردمی

ای از توانید خالصههستند. شما میدر لوکزامبورگ نسبتا گران  یو عرضه محدود، امالک مسکون ادیز یبا توجه به تقاضا ،یطور کل به

 Observatoire de l’Habitatسایت ی شهری را بر حسب هر متر مربع در وبها و همچنین متوسط قیمت هر منطقهوضعیت قیمت

 مشاهده کنید. http://observatoire.ceps.lu/انی به نش

http://observatoire.ceps.lu/


 

291 

یورو  5،283یورو برای امالک موجود و  4،323لوکزامبورگ به میزان  کشور در یهر متر مربع امالک مسکون متوسط قیمت، 2014در سال 

 فروش از sیورو برای  6،745یورو برای امالک موجود و  5،616به میزان  وکزامبورگشهر لبرای فروش از روی نقشه بود؛ این مبالغ برای 

 روی نقشه بود.

و  2014دوم سال  مهین نیب به همین دلیل است و افتهی شیافزا 2015بر ارزش افزوده در سال  اتیکه مال توجه داشت دیهر حال، با به

(. به Observatoire de l’Habitat: است )منبع افتهی شیافزا %9.2به میزان  ها به طور متوسطآپارتمان متیق، 2015دوم سال  مهین

 باشد.یورو می 10،000تا  8،000ممتاز و خوب حدود  یامالک مسکون ، قیمتطور خاص در شهر لوکزامبورگ

 چگونه است؟ دیخر فرآیند 
 دیخر یبرا یک ملککردن  دای. پ1

 توسط دیامالک با ندگانی. نمادنشویم غی( تبلagents immobiliersامالک و مستغالت ) ندگانینما لهیامالک در لوکزامبورگ بوس اکثر

لوکزامبورگ  یدر اتاق بازرگانکه  یامتحان در شوند، دییتأ ینیو کارآفر (SMEsهای کوچک و متوسط )و اداره کل بنگاه وزارت اقتصاد

(CCبرگ )اتاق امالک و مستقالت  عضو، نمایندگان از یبعض اشته باشند.د ایحرفه شناسایی کارت کیو  شوند قبول شوندزار می (CIGDL، 

Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg )ها است.که این امر گواهی دهنده تخصص آن هستند 

. www.cigdl.luو  www.athome.lu ،www.habiter.lu ،www.Immotop.lu امالک و مستغالت عبارتند از: یاصل یهاپورتال

 از بازار را به شما بدهد. یاحساس تواندیم نیآنال ستیل

و مستغالت  الکام ندهیو نما شودیم ی" نگهدار(خارج از بازار)off market " ممتارامالک و به خصوص امالک جالب توجه اوقات  یگاه 

 است.چنین مواردی  یمعرفبرای منبع  نیبهتر

 یاز منطقه بند یناش ی موجودهاتیو محدود مان، مانند ساختهای اجرایی در مورد ملکقانونکه تمام اطالعات مربوط به  دیشو مطمئن

 یرا جمع آور یخیتار یو بناها یخیتار یهاتیو حفاظت از سا یطیمح ستیمقررات ز ،یعموم یهاساختمان مقررات ،یزیو برنامه ر

 کند.هایی برای بازسازی و تغییر شکل آن محوطه وجود دارد، صدق میامر به خصوص در مواردی که طرح نیا .دیاکرده

شد ها در آن محوطه مانعی نداشته باتیفعال نگونهیاانجام که  دیحاصل کن نانیخانه، اطم کیدر  یاحرفه یهاتیانجام فعال یبرا ن،یهمچن

 و مجاز باشد.

 

 (غیر اجباری( به فروشنده )OFFER TO BUY, OFFRE D’ACHAT) دیخر شنهادی. ارائه پ2

حوه عمواًل موارد مربوط به ن)که م هاشرط شیکه پ دیاست. مطمئن شو شنهادیپارائه  ،اموال در لوکزامبورگ دیخر یقدم برا نیاول معمواًل

 یشرط شیپ نکهی، مگر ارا رعایت کنند شنهادیپ نیشده در ا تعییندوره  باید دارانیخر. دیاکرده انیبخرید هستند( را  پرداخت مبلغ

 نکهیب از ااجتنا ی. براستیقرارداد ن نینکرده است، مجبور به انجام ا قرارداد را امضا نیکه ا یتا زمانفروشنده وجود،  نیبرآورده نشود. با ا

 برای پیشنهاد بازه زمانی را مشخص کنید.، از امضای قرارداد امتناع کندشما را در انتظار نگه ندارد و  همواره او

http://www.athome.lu/
http://www.habiter.lu/
http://www.immotop.lu/
http://www.cigdl.lu/
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و امکان آن وجود ملک جالب توجه است دهد که امر زمانی رخ می نیجلسه با فروشنده به توافق برسند. ا کیدر  افراد ممکن استالبته، 

 یبرا ازیو تمام اطالعات مورد ن دیآماده هست اتیمذاکر نیچن یکه برا دیاست، مطمئن شو نیاگر چنباشد که به زودی فروخته شود. داشته 

 در اختیار دارید.بهتر را  یریگ میتصم

( آورده private seal, compromis de vente) یک سند غیر مصدقکه در قرارداد فروش تحت  یمالحظات مشابه د،یداشته باش توجه

 .شودیورود به هر گونه مذاکره اعمال م ای شنهادیارائه پ یبرا یزیشده است، در هنگام برنامه ر

 

 (PRIVATE SEAL, COMPROMIS DE VENTE) سند غیر مصدققرارداد فروش تحت امضای . 3

ر آن ذکر شده است، تحت سند غیر مصدق هر دو طرف د طیشرایک قرارداد فروش که ، معموال قبول کردرا  شنهادیکه فروشنده پ یهنگام

  .مصالحه فروششود، تنظیم می

 .شودیاما در اکثر موارد استفاده م اجباری نیست،فروش  از شیپ نامهتوافق

 نامهتوافق کیدر واقع  بلکه ست،ین ("فروش از شیپ نامهتوافق)presales agreement " کی مصالحه فروشباید به این نکته اشاره شود که 

ها چشم پوشی شود، طرفین را به اجرای آن متعهد های ذکر شده در آن برآورده شوند و یا از آنو در صورتی که پیش شرطفروش است 

 سازد.می

شود. معمواًل در این قرارداد مدت زمانی تعیین پرداخت مبلغ ملک توسط خریدار امضا می طیمصالحه فروش معموال تحت شرا قت،یحق در

ینصورت اگر خریدار قادر به تأمین مبلغ برای خرید نباشد، باید در این مدت زمان این امر را به اطالع خریدار برساند، در غیر اشود که می

نظر خود را عوض کند و یا در شرایطی نباشد که  داریخر شوند و قرارداد هم معتبر است. سپس اگرها لغو شده در نظر گرفته میپیش شرط

 در صورتی که .از قیمت خرید است را بپردازد %10ای را معمواًل طبق قرارداد به میزان رد، او باید خسارت و جریمهبتواند ملک را بخ

ضری سند مح ریتأث به قسمت بعدی در موردشود )  عمالا زین اوامر در مورد  نیخود را طبق قرارداد انجام دهد، هم اتفروشنده نتواند تعهد

 (.مراجعه کنید

تاییدیه شما،  یشما مرتبط است: فروش خانه قبل یشخص تیوضع بهباشد که  یگرید شرایط پیشینشامل  تواندیم نیهمچن قرارداد نیا

 .رهیو غ جابجایی شما برای کار

 Administration deها )دامنه و ثبت در اداره دیبا مصالحه فروشین از جنبه مالیاتی نیز مهم است: یک شیپشرایط 

l’Enregistrement et des Domaines)  یابد آن ملک انتقال می تی، بالفاصله مالکی ذکر نشده باشدشرطدر آن پیش ثبت شود؛ اگر

شود. در ( اجرایی میregistration tax ،droits d’enregistrementو در اینصورت بالفاصله مالیات کامل انتقال ملک )مالیات ثبت، 

 کند که شما باید بپردازید.یورو را تعیین می 12ی برابر با غیر اینصورت، اداره مالیات تنها مبلغ ثابت

به صورت قانونی امکان حال،  نیابا  .است %3مقدار آن کمتر از و شود پرداخت میفروشنده  توسطفروش  ندهینما ونیسیکممعمواًل 

 ها ذکر شوند.نامهرد باید در توافقهای دیگری وجود داشته باشند، این مواهای دیگری هم وجود دارد. در صورتی که توافقتوافق

 شود. یبررس طیواجد شرا لیوک کینامه توسط هر توافق دی، باغافلگیر کننده ی زیادهانهیهزبروز از  یریجلوگ یبرا ،یطور کل به
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معموال در  یریگ میتصمشود. به بانک خریدار تحویل داده می مصالحه فروشسپس برای درخواست دریافت مبلغ، یک کپی امضا شده از 

 .ایدزمان کافی را در نظر گرفته مصالحه فروشدر که  دیمطمئن شو نیبنابرا شود،یهفته انجام م 5تا  2عرض 

 

 . امضای سند در حضور دفتر اسناد رسمی4

( land registry, cadastre) دفتر ثبت اراضی و امالکو  (mortgage registry) دفتر ثبت وام مسکن در دیامالک و مستغالت با انتقال

د سن کیدر  دیثبت شود، فروش با تواندیم اسناد عمومیکه فقط  ییآنجا از اشخاص ثالث قابل استناد باشد. در برابرثبت شود تا قانونًا 

 بفروشد.بار دوم ملک را  یبرا تواندیفروشنده م ی، در تئوراین سند محضریو ثبت  صدور. تا زمان به ثبت برسد محضری

سایت وبرا در  یاسناد رسم دفاتر توانید لیست کاملشما می .شودیانتخاب م داریتوسط خر یاسناد رسم دفترمعمواًل 

www.notariat.lu  .شود.تاریخ تنظیم سند و یا قبل از آن به دفتر اسناد رسمی ابالغ میدر  دیخر متیمعمواًل، قمشاهده کنید  

 :فروش به فروشنده مبلغقبل از انتقال  یدفتر اسناد رسم ن،یبنابرا

 کند.می یسال گذشته بررس 30را در  یخیو تار یکنون تیبا دقت مالک 

 ه / یا ب ( وی یا تأمین اجتماعیاتیمال ی(، به دولت )به عنوان مثال هر بدهمسکن وام بدهکاریکه فروشنده به بانک ) یهر گونه بده

 کند.ارد )اگر مالکیت ملک مربوطه به صورت اشتراکی باشد( را شناسایی و حل و فصل میمنظور مالکیت مشترک د

 فروش متیبر ارزش افزوده( از ق اتیمال ٪17٪ )+ 3 ی: به طور کلکندرا پرداخت می امالک و مستغالتنماینده  نهیهز 

 

 هانهیملک و تمام هز متیق متناظر بامبلغ کامل  یسناد رسمحاصل کند که دفتر ا نانیاطم دیبا او شود،یمربوط م داریکه به خر ییتا آنجا

 مسئولیت پرداخت آن با خریدار است یی کههااتیو مال هانهیهزکند. می افتیدر، به موقع آن است را پرداخت که او مسئول ییهااتیو مال

 عبارتند از:

 ثبت اتیمال (Registration tax, droits d’enregistrement :)6% دیخر متیاز ق 

 اتیمال ( رونویسیTranscription tax, droits de transcription :)1% دیخر متیاز ق 

 یاسناد رسم های دفترنهیهز 

 

به  قرار دارد( City of Luxembourg, Ville de Luxembourgکه در قلمرو شهر لوکزامبورگ ) یهر ملک الزم به ذکر است که

 surtaxeقیمت فروش، مالیات اضافی ) %3برای انتقال باید به میزان ، استنشده  یدبن طبقه طیواجد شرا یعنوان ملک مسکون

communale .کیرا به  ترکیبی )تجاری و مسکونی( ای یملک تجار کی سال اول خرید، 10شما قصد دارید در طی  اگر( پرداخت شود 

مالیات گرفته شده  %3بندی مجدد ملک و بازپرداخت  درخواست خود مبنی بر طبقه دیتوانیم د،یکن لیتبد یمسکون طیملک واجد شرا

 ( ارائه دهید.communal administrationرا، به شهرداری محل )

http://www.notariat.lu/
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)فروش resale clause شود که یک بند "توصیه میبفروشد،  ملک را مجددًا ندهیسال آ 4قصد داشته باشد در عرض  داریخر کی اگر

 نیبا ا افت،یخواهد  شیافزا %7.2به ٪ 6ثبت از  اتیمالد. در اینصورت میزان اضافه کن ریددر سند خرا  (clause de reventeمجدد(" )

از  %4.8ساله فروش مجدد ثبت شود، به میزان  4و اگر طی مدت  %6ساله فروش مجددا ثبت شود، به میزان  2، اگر طی مدت وجود

 مالیات قابل بازپرداخت خواهد بود.

ی تقاضای دریافت کمک و دفتر اسناد رسم ایو /  لیامالک و مستغالت، وک ندهینما کی ازخرید،  فرآیند توانید در هر مرحله ازشما می

 مشاوره رایگان داشته باشید.

 

 VENTE EN L’ÉTAT FUTURقوانین مختص پیش خرید ) –ش خرید( امالک از روی نقشه )پی دی. خر5

D’ACHÈVEMENT - VEFA) 

اعمال  یخاص یمقررات قانون ،بخرید یا بفروشید را در حال ساخت است ایهنوز ساخته نشده است  که ترکیبی ای یشما ملک مسکون اگر

 متفاوت است. یساختمان یقراردادهاا مقررات فروش ملک و ب یخواهد شد که به طور قابل توجه

 :اگر ،ددر حال ساخت اعمال خواهد ش ای"، on plan" نقشه روی از در مورد هر گونه فروش ملک قوانین نیا

 ؛ ودهد لیتحو داریرا به خر دهیرس انیکه پروژه به پا شودو به طور خالصه، متعهد  را بر عهده بگیردانجام کارها  یتفروشنده مسئول 

 ؛ وشودمی یمسکون ریو غ یملک است که شامل هر دو بخش مسکونیک از  یبخش ای یملک مسکون کی ،ملک 

 ساخت توافق کنند فرآیندهایی از مبلغ قبل از پایان ساخت ملک و در هنگام پیشرفت در مورد پرداخت قسمت دار،یفروشنده و خر 

 

 vente àگیرد )سازد که تحت آن انتقال و پرداخت پس از پایان ساخت صورت میقانون همچنین امکان انتخاب قراردادی را ممکن می

terme ،)شودینم یبررس نجایندارد و در ا د بحث مای به موضوع مورارتباط چیه !بایتقر نهیگز نیا ،وجود نیبا ا. 

اگر آن طرح توسط فروشنده  ایباشد که قرار است در آن ساخت و ساز انجام شود، و  یدر حال حاضر صاحب طرح داریخر اگرهمچنین 

ین ی از پیش تعیهاپروژه برایهر گونه قرارداد  ن،ی. بنابراشودیاعمال م زین VEFAقانون  ،به جز سازنده به او فروخته شده باشد یگرید

 .ردیگیقرار م VEFAبه طور معمول تحت پوشش مقررات ( turnkey constructionشده )

 .اعمال نخواهد شد VEFAقانون  ،آن فروخته شود لیتکم یملک و ساختمان بدون تعهد فروشنده برا ایپروژه  کی اگر

عتی طراحی شده باشد، این قانون در مورد ملک و یا قسمتی از ملک اعمال های اداری، تجاری یا صنهمچنین اگر کل یک ملک برای فعالیت

 قرار نخواهد داد. ریملک را تحت تاث ی، طبقه بنداتاق سرایداری کیاست، مثل به تنهایی ضمیمه که  یبخش مسکون کنخواهد شد. ی

 یهانیاطالعات خاص و تضمسند و همچنین  شود؛ و محتوای ایندر صورت وجود سند محضری معتبر محسوب میتنها  VEFA معاملهیک 

شود که مجوز ساخت گرفته شده سند محضری تنها در صورتی صادر می .شودیم میارائه شده توسط سازنده، به شدت توسط قانون تنظ

 declaration of divisionشود که اظهارنامه تفکیک )باشد و یا اگر ملک بخشی از یک ملک مشارکتی باشد، این سند زمانی صادر می
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–cadastre verticalبرداری( توسط اداره حدنگاری و نقشه ( ثبتیAdministration du Cadastre et de la Topographie )

 تأیید شده باشد.

 لی نمیتواند در اجرای آن کاستیکند و چشم پوشیمقررات  نیاز ا تواندمیکه سازنده  ی، به طورحقوق عمومی هستند قابل اجرا مقررات

 موافقت کند. داریاگر خر ی، حتکند

( را، به خریدار ارائه garantie d’achèvementبانک صادر شده است )توسط که  ضمانت پایان کار کی دی، فروشنده باVEFA مورد در

 .ستین ازین شود،خریداری میتنها  داریخر کیپروژه مسکن چند خانواده که توسط  یبرا ینیتضم نیچن دهد.

هایی که انجام شده کند که فروشنده تحت هیچ شرایطی حق درخواست مبالغ دیگر مگر برای کارقانون بیان می دار،یز خرا تیحما یبرا

مرتبط ساخت و ساز  شرفتیکه به شدت با پ ،ها را مشخص خواهد کردسند محضری زمانبندی دقیق پرداخت جه،یدر نتاست را ندارد. 

 است.

 ,reservation agreementنامه رزرو )ای به غیر از توافقنامهگونه توافقفین، امکان منعقد کردن هیچبرای طر ،صدور سند محضریاز  قبل

“contrat de reservation”فروشندهاست که  نیا شود وجود ندارد. نکته کلیدی( که شرایط و ضوابط آن موکدًا توسط قانون تنظیم می 

از خریدار درخواست کند و این سپرده باید در حساب خاصی که به نام خریدار است وجود قیمت خرید را  %2ای بیش از تواند سپردهنمی

 تواند این سپرده را دریافت کند که سند محضری صادر شده باشد و یا خریدار بدون دلیل موجهی ازداشته باشد. فروشنده تنها زمانی می

 واقع، او هنوز هم درشود. فروشنده به تحقق بخشیدن به پروژه متعهد نمینامه رزرو، خرید منصرف شود. الزم به ذکر است که تحت توافق

ادن ددون از دست بتواند افتد، این است که خریدار میدر اینصورت تنها اتفاقی که میدهد،  رییآن را تغ ایکند  این پروژه را رها تواندیم

 سپرده خود، آن را پس بگیرد.

شد. از باید ملک رزرو شده یا واحد را به خریدار بفرودارد و فروشنده  تیاولو داریکند، خر یاده سازیپ هر حال، اگر فروشنده پروژه را به

اش سپرده %2توان خریدار را وادار به صدور و انتقال سند محضری کرد، بنابراین تنها ریسک موجود برای او از دست دادن طرف دیگر، نمی

ال سئو ریقرارداد رزرو را ز یکوچکتر، اعتبار قانون یفروش واحدها یبه سپرده برا ازیعدم ن یمعمول برا وهیالزم به ذکر است که شاست. 

 طور خالصه، بهگونه پولی را داشته باشد. تواند از خریدار درخواست دریافت هیچصدور سند محضری، فروشنده نمیقبل از  ن،یهمچن .بردیم

وارد، محال در اغلب  نیبا اارزش خواهد بود؛ و بیاعتبار یمطابقت نداشته باشد؛ ب رانهیگسخت اریمقررات بساین که با  یشرط ایهر قرارداد 

منجر ممکن است  شرایط نینقض ا نیرا انجام دهد. همچن یتخلف نیممکن است چنو آن هم تنها تا زمان پایان ساخت و ساز  داریتنها خر

 به جرم کیفری شود.

و یا ملکی که در هنگام صدور سند محضری در حال ساخت باشد، مشمول مالیات انتقال ملک  نیفروش زم ،VEFAدر  ،یاتیمال جنبه از

(real estate transfer tax, droits d’enregistrement خواهد شد و )مانده که باید انجام شوند نیز، ی ساخت و ساز باقیکارها

 برای تواندیبه عنوان محل سکونت خود استفاده کند، م ملکاز  شد کهداشته باقصد  داریخر اگرشوند. میبر ارزش افزوده  اتیمالمشمول 

ی ساخت و نابراین، هزینهاست، ب وروی 50،000 محدود به مبلغ یمال یتمز نیا .نیز درخواست بدهد %3مالیاتی بسیار کاهش یافته  نرخ

 ن،یبر ا عالوه .خواهد شد %17افزوده کامل به نرخ  یورو باشد، مشمول مالیات بر ارزش 357،000سازی که صورتحساب مالی آن بیشتر از 

 هیژانو 1تاریخ از  نیمند نخواهند شد. همچنبهرهمالیاتی بسیار کاهش یافته  از نرخ یمعمار یهانهیو هز یاز کارها مانند محوطه ساز یبرخ

 2017 هیژانو 1 تا 2015 هیژانو 1از تاریخ  که ییهاپروژهشوند. مالیاتی بسیار کاهش یافته نمی نرخای مشمول ، دیگر امالک اجاره2015

، نرخ مالیاتی 2014دسامبر  31شوند که قبل از تاریخ مند می، به شرطی از این نرخ مالیاتی بسیار کاهش یافته بهرهاندشروع به کار کرده

 .توسط اداره مالیات تعیین شده باشد 3%
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 شوند؟می یدولت یهامشمول کمک مواردیچه  
 شود )تحت شرایط خاصی(.مند میکه قصد دارد در ملک خریداری شده زندگی کند، از مزایای زیر بهره ردایخر کی

 

 یاتیمال اعتبار

( کم registration taxباشد که این مبلغ از مالیات ثبت )یورو می 20،000هر خریدار خانه مستحق دریافت اعتبار مالیاتی به مبلغ 

 یورو. 40،000شود، یعنی مجموعًا مراجعه شود(. برای یک زن و شوهر، این مبلغ دوبرابر میهای باال شود )به پاراگرافمی

سال از ملک خریداری شده به عنوان محل سکونت شخصی استفاده کند.  2به این است که خریدار حداقل به مدت مشروط  یاتیمال اعتبار

مین سال بعد از خرید انجام شوند؛ در صورت خرید ز 2د! چنین اعمالی باید در این مدت نباید ملک به صورت موقت یا دائمی اجاره داده شو

 کند.سال افزایش پیدا می 4ساله به  2مناسب ساخت و ساز و یا ملک در حال ساخت، این مدت 

 های اداری وجود دارد.و یا صرف نظر از هزینه امکان ثبت درخواست معوق ،یخاص طیشرا تحت

 

 (STATE AIDS, AIDES DE L’ÉTAT) یدولت یهاکمک

 تیکرد. مقدار کمک با توجه به وضع افتیدر یدولت یهاکمک توانی( متکی آپارتمان ای یخانه )خانه خانوادگ کیساخت  ای دیخر یبرا

 :. اگر مسکناست ریمتغیورو  9،700یورو تا  250بین  و شودیمشخص م یدرآمد خانواده متقاض

  یخانه شهر ایآپارتمان (maison de rangée) ابدییم شی٪ افزا30کمک مقدار ، باشد 

 وستهیپ یگرید یخانهه ب مشترک واریدای باشد که با خانه ( باشدsemi-detached house, maison jumelée،) کمک  مقدار

 ابدییم شیافزا 15٪

د برای خریکه  یبانک قیاز طر مبلغ کمکی نیاعطا شود. ا نفعیبار به هر ذ کیممکن است تنها  ،ساخت و ساز ای دیخر یبرا این کمک هزینه

کمک مالی به خرید خانه  یهانهیکمک هز ارائه قیاز طر های محلیشهرداریاز  یبعض .شودپرداخت  کند،یپرداخت م وام مسکن راملک 

امات سب اطالعات مربوطه با مقک یبرا دیافراد با ن،یبنابرا ی مرتبط با شرایط اعطای کمک دولتی است.کمک نیموارد، چن شتری. در بکنندیم

 .رندیتماس بگ یمحل

 شود؟یاعمال مها ، کدام مالیاتتیدر دوره مالک 
ت ( را پرداخproperty tax, taxe foncière) امالکبر  اتیمال دی، مالک بااگر مالک خود در ملک سکونت کند و یا آن را کرایه دهد

، خود محدودهساخته نشده در  ایامالک و مستغالت ساخته شده و  از یات شهرخدم یحق دارند که برا های محلیتمام شهرداری کند.

در آن مبلغ که  کندیم افتیدر (l’impôt foncierزمین ) ارزش بر مالیات رسمی ابالغیه کیهر سال صاحب ملک بگیرند.  مالیات

ارزش ، UV (Unitary Valueامبورگ بر اساس در لوکز امالکبر  اتیمالشده است. انقضا مدت زمان پرداخت مشخص  خیتارپرداختی و 

 شود.دغدغه مهمی محسوب نمیدر اکثر موارد  نیبنابرا ،کم و نسبتًااست ( به بخش بعدی مراجعه کنید ،یواحد
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 ملک در تصرف مالک 
 اتیمشمول مال درآمد

تخمین دست  حاسبه شده بر اساس. درآمد مشودیمحسوب م اتیمشمول مالدرآمد  مالیات دهنده، یشخص محل سکونت ایرهاجا ارزش

مرجع است مقدار  UVآید. بدست می( unitary value, UV –valeur unitaire) ملک است که از ارزش واحد ایپایین ارزش اجاره

٪ 1ز کمتر ااین مقدار  معمواًل یخصوص هایمسکن یشده است. برا انیب 1941 هیژانو 1در ها آنقیمت است که امالکی ارزش و مطابق با

% 6برابر یا  3،800های باالتر از  UVو برای  %4برابر یا  3،800های کمتر از  UVبرای محاسبه شده  درآمد ٪ از ارزش بازار است.2تا 

 .باشدمی

 

 یاحتمال هایکسری

 ی ملکتصرف شخص. در صورت های وام مسکن قابل کسر از مالیات هستندبهرهشده است،  نیمسکن توسط وام تأممبلغ خرید آنجا که  از

 گرید یهانهیهز بیشتر ن،یهمچن است. ریمتغ 1،500تا  وروی 750 برای هر عضو خانواده بین وام مسکن محدود است وکسر توسط مالک، 

است، و تا  شرفتیکه ساخت و ساز در حال پغیر قابل کسر از مالیات هستند. هنگامی و  شوندیمحسوب م یشخص یهانهیبه عنوان هز

 یزبازسا امر نیز در مورد نی. اشوندیمقابل کسر از مالیات به طور کامل  یمال نیتأم یهانهیهز ری، بهره وام مسکن و سار شدنمستقزمان 

تقر کند. توجه داشته باشید اگر قصد بازسازی دارید، از نظر مالیاتی به صرفه است که تا قبل از مسنیز صدق میشده  یداریتازه خر امالک

های ه خریداری شده بازسازی را انجام دهید، چرا که پس از مستقر شدن و شروع زندگی در ملک خریداری شده، هزینهشدن در ملک تار

 شوند.بازسازی مشمول کسر از مالیات نمی

 

 داده شده  اجارهملک  
 ناشی از اجاره بها.: درآمد اتیمشمول مال درآمد

 یمنها بها اجاره ناشی از درآمد ف از نظر مالی مالکیت ملک را دارد،برای یک شخص حقیقی، یا شخصی که از طریق یک شرکت شفا

 %1.4( که برابر با assurance dépendanceبعالوه بیمه ) %43.6تصاعدی با نرخ مشمول مالیات بر درآمد قابل کسر ها و مخارج نهیهز

، (impôt sur le revenu des collectivités, IRCبر درآمد شرکت ) اتیبراساس نرخ مالشوند. درآمد مثبت، از این مقدار است، می

 اتیمال بر حسب مورد،و  یکاریصندوق ب ی( براهیپامبلغ نه در  ات،یمال مبلغ در %7)افزایش  %7 است، به عالوه %21 که در حال حاضر

ه و مالیات بندی شهرداری محلی بستگی دارد محاسبآن به  زانی(، که مborough tax, impôt commercial communal) بخشی

 .٪ خواهد بود30کمتر از  اتیکل مالمیزان گفت که  توانیمشود. می

 

 یاتکسر

قابل کسر از دهند از درآمد ناشی از اجاره بها شوند، در سالی که رخ میبه مبلغ خرید اضافه یا از آن کسر نمی که ییهانهیاصل، تمام هز در

 هستند. مالیات
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 شود:ها چشم پوشی می)قابل کسر پس از نقد شدن( در مورد برخی از هزینه deductible-when-cashedاز قانون 

 ( کسریاتWrite-offs)شود:های زیرکسر میبا نرخ ساختمان دیخر متی: ق 

 (یطیسال ساخت )تحت شرا 6کمتر از  یهاساختمان یبرا 6٪ -

 سال 30تا  6 نیب یهاساختمان یبرا 1.5٪ -

 ساله 60و  30 نیب یهاساختمان یبرا 2٪ -

 ساله 60از  شیب یهاساختمان یبرا 3٪ -

 رندیبگ میدهندگان ممکن است تصم اتیقابل توجه باشد، مال های تعمیر و نگهداریهزینه: اگر بازسازی و تعمیرات اساسی یهانهیهز 

 استفاده شود( یزندگ یبرا دیبا ملک) تقسیم کنندساله  5 نهایتًا دوره کیها را در که آن

 سال داشته باشد،  15از  شید: اگر ساختمان بنشوینم بازپرداختکه توسط مستاجر  اجرایی یهانهیهز ،یو نگهدار تعمیر یهانهیهز

ز درآمد ا %35مالیات ثابت را انتخاب کند، این نرخ ثابت برابر یا  از های مربوط به درآمد، نرخ کسرتواند برای هزینهنده میده اتیمال

ز قابل کسر اکامل  به طور ریز مخارجو  هانهیهرحال، هز بهیورو برای هر سال محدود است.  2،700به مبلغ  بها است وناشی از اجاره

 ثابت را انتخاب کند:طرح نرخ  دهنده اتیاگر مال یحت ،هستند مالیات

 (سرایدار ،یتی)کارمندان امن تیریمد یهانهیهز -

 (نشده باشداخت مستاجر پرداگر توسط  ) یشهر اتیبر امالک و مال اتیمال -

 یبده بهره و انهیاقساط سال -

 ملک خریداری شده قابل پرداخت در هنگام فروش اتیمال 
سود ناشی از فروش ، است / بوده است( principal residence, résidence principale) یکه ملک محل اقامت اصل یصورت در

 شود.گونه مالیات بر درآمدی نمیمشمول هیچ

 خواهد شد: اتیش افزوده مشمول مالارز گریموارد د در

  بعنوان درآمد تخمینی(Art. 99bis LIRاگر فروش در ط ،)40 باً یتقر اتیحداکثر نرخ مال –خرید صورت گیرد دو سال اول  ی ٪

 خواهد بود.

 بعنوان درآمد سرمایه (Art. 99ter LIR اگر فروش پس از )زان نصف نرخ دهنده به میمالیات بر درآمد مالیات –د دهسال رخ  2

ش در این مورد، فروشنده با توجه به تورم حق ارز .خواهد بود %20 بًایتقر اتیحداکثر نرخ مالمالیات اعمال خواهد شد، بنابراین 

 50،000( به میزان tax rebate, abattement décennalسال یکبار مستحق بازپرداختی مالیاتی ) 10گذاری مجدد را دارد و هر 

 ها مالیات گرفته شده است، دوبرابر شود.ه ممکن است این مبلغ برای افرادی که به طور جمعی از آنشود، کیورو می
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 impôt surبر درآمد شرکت ) اتیبراساس نرخ مالسود حاصل از فروش اشد، ( بcapital company) شرکت سرمایه کیفروشنده  اگر

le revenu des collectivités, IRC( هیپامبلغ نه در  ات،یمال مبلغ در %7)افزایش  %7 است، به عالوه %21 (، که در حال حاضر

شهرداری آن به  زانی(، که مborough tax, impôt commercial communal) بخشی اتیمال بر حسب مورد،و  یکاریصندوق ب یبرا

 .٪ خواهد بود30ز کمتر ا اتیکل مالمیزان گفت که  توانیمشود. محل بستگی دارد که محاسبه و مالیات بندی می

 مالک کیاز  یمسکون ملک اجاره 

 چرا اجاره؟ 
نباشد. بر اساس سن، سبک  نطوریهمه ابا این وجود ممکن است برای  است، ایرو کیاز مردم  یاریبس یکه خانه دار شدن برا یحال در

 شود.محسوب می خاب هوشمندانت ک، اجاره یاز مردم یاریبس یبرا ،ای از زندگی که شخص در آن قرار داردمرحلهو  یزندگ

 دهند، دالیل مختلفی وجود دارد:برای این امر که افراد اجاره را به خرید ترجیح می

 در  معمواًلداشته باشند. را  یشتریب یهانهیاجاره کننده گز یک افراد ممکن است به عنوان ،بسته به مکان و موقعیت: شتریب یهانهیگز

 حرکت به یممکن است به معن ،دیخر یخانه مقرون به صرفه برا کیکردن  دای. پاجاره هستندها برای مناطق مرکزی بیشتر ملک

 ی باشد که کمتر محبوب هستند و یا مرکزی نیستند.مناطق سمت

 اوقات  یو گاه تعمیرات اساسی ،یخانه، نگهدار مهیب ات،یمال مسئولیت پرداخت خانه: هنگام اجاره، ممکن است صاحبکمتر یهانهیهز

 را تقبل کند. ، گاز و ... (برق، آبمات شهری )خد

  است. موردی کلیدی از مستاجران یاریبس ی برایریانعطاف پذ نیتر است: اسادهجابجایی 

 سال در لوکزامبورگ اقامت کنید. 5های زیاد ناشی از خرید و فروش، مخصوصًا اگر قصد دارید کمتر از اجتناب از بروز هزینه 

توانند از سرمایه خود به عنوان یک پیش پرداخت برای خرید یک ملک به منظور سرمایه گذاری استفاده افراد می یک خانه،اجاره  هنگام

 کنند، بسیار سودآورتر باشد.ای شبیه به آن که در آن زندگی میکنند، که ممکن است از خرید خانه

 اجاره چقدر است؟متوسط قیمت  
 (NUMBEO)منبع:  آپارتمان هر متر مربع به ازایاجاره  متیق نیانگیم

 1 :وروی 960: شهر / خارج از مرکز وروی 1،365 خوابه در مرکز شهر 

 3 یورو 1،813.64 خارج از مرکز شهر:یورو /  2،653.85در مرکز شهر  خوابه 

 اجاره چگونه است؟ و مراحل فرآیند 
 مراجعه کنید 3.  2.  18ی: به بخش واحد اجاره ا . گشتن به دنبال یک1
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 اجاره یدرخواست برات . ثب2

 اینصورت مالک  نیدر ا د،یکن لیدرخواست اجاره را تکم کینامه، ممکن است الزم باشد که اجاره یو قبل از امضا نشان دادن ملکاز  پس

 کمدار یاراد دیپرونده درخواست اجاره با ،یطور کل به .دهدیبه اجاره دهنده ارائه مه امالک ندینما قیاز طر ای مًایدرخواست را مستق

 ایو /  امالک ندهی( باشد. نمایقرارداد کار یگذرنامه، کپ ای ایی)کارت شناس یاطالعات شخص و )حقوق سه ماه آخر(گواهی دهنده درآمد 

اهد خومالک می ،ی. به طور کلکندشما را بررسی می یو مال یو اطالعات شخص نامه، سابقهقبل از قبول کردن و یا رد کردن اجارهخانه صاحب

 بها باشد.برابر اجاره 3که درآمد مستاجر حداقل 

 

 ( RENTAL AGREEMENT, CONTRAT DE BAILقرارداد اجاره ) ی. امضا3

و  الکم نیب قراردادی است که و کندیم نییو ضوابط اجاره را تع طی( شراcontrat de bail à loyer) قرارداد اجاره ایاجاره  نامهتوافق

 .شودیمستاجر امضا م

 کند،نامه را تعیین نمیهمچنین مفاد توافق معتبر هستند( و زین یشفاه یهانامه)توافقحتمًا کتبی باشد  نامهکه توافق کندملزم نمی قانون

 موارد زیر باید در قرارداد ذکر شده باشند: ،یاما به طور کل

 (وجود نمایندهآن )در صورت  ندهینام و آدرس مالک و نما 

  مان قرارداد و شرایط تمدیدمدت زشروع، زمان 

  پرداخت زمانمبلغ اجاره و 

  (یبانک نیتضم ای و در حساب مالک یسپرده )به صورت نقد نوعمقدار و 

  (ملک با کاربری چندگانهاقامت )خانه، آپارتمان، محل نوع 

 یآپارتمان یهامناطق مشترک در ساختمان در مورد یحاتیتوض (copropriété) 

 ها، گاراژ، باغ، انبار()تعداد اتاق ملکدر مورد  یحاتیتوض 

 

 مشاهده کنید. www.ulc.luتوانید یک قرارداد نمونه را در شما می. شودتنظیم میاجاره معموال توسط آژانس امالک  قرارداد

 

 . پرداخت بیعانه4

 در صورت وجود(پرداخت شارژ شیپ + ) اجاره ماه اول( ،) 

 ماهه بدون شارژ 3اجاره  ایماه + شارژ  2(: اجاره حداکثر یبانک نیتضم قیاز طر ای ی)به صورت نقد اجاره سپرده / نیتضم 

http://www.ulc.lu/
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 میزان این نرخ .شودیآژانس توسط مستاجر پرداخت م نهیهز انتخاب شده باشد،آژانس توسط مالک  ندهیاگر نما یآژانس: حت نهیهز 

 ( است.٪17بر ارزش افزوده ) اتی+ مال یک ماه نرخ  برابرمعمواًل

 

 ,SCHEDULE OF CONDITIONنویس و امضای فهرست اموال و صورت وضعیت قبل از ورود به ملک ). تهیه پیش5

SCHEDULE OF FIXTURES ) 

همچنین به آن  است. قلم ثبت شدههر  تیو وضع ملک کی اتیتمام محتو( فهرستی است که در آن The Inventoryفهرست اموال )

"schedule of condition جابجایی مستاجر به قبل از  ،اقالم تیکمک به نظارت بر وضع یفرم برا نیاگویند. )صورت وضعیت(" هم می

شود. همچنین برای در اینصورت خساراتی که باید جبران شوند مشخص می نیشده است، بنابرا یطراح و درست قبل از ترک او محل اجاره

 توان یک کارمند استخدام کرد.رست اموال، میتهیه این صورت وضعیت و فه

 که شودیم هیمستاجر توص کیعنوان  به. شودیم هیتوصاین امر است، اما  یاریآنها اخت تیو وضع ملک اتیعکس از محتو گرفتنبا اینکه 

مل شود که ملک در سالمت کا، در صورت بروز اختالف اینطور تلقی میکار انجام نشود نیا اگر از این مرحله چشم پوشی نکنید! هرگز

 قرار داشته است.

 

 یانهماه بهایهو پرداخت اجار دیکل افتی. در6

 سالی یکبارکنند. میشارژ پرداخت  هایی را به عنوان، پیش پرداختکنندیم یزندگ یبلوک آپارتمان کیکه در  یافرادبه طور کلی، 

ها اند، در اینصورت اضافه پرداختیمشخص شده( رهی)گاز، آب و غی شخص مصارفدر آن ارائه کند که  حسابی راصورت دیخانه باصاحب

 بازگردانده خواهند شد و در صورتی که مبالغ پرداختی کم بوده باشد، باقی مبالغ نیز از افراد گرفته خواهد شد.

 دادن اجاره انیپا 
 شود.  ( مشخص شده است که باید رعایتnotice period) قرارداد نامه ُمهَلتدر اجاره

 به صورت دیگری قرار نکهی)مگر اارسال کند  به مالک )سفارشی( نامه ثبت شده ک، در صورتی که مستاجر قصد تخلیه دارد، باید یاصل در

 و این امر را به اطالع او برساند. (، گذاشته شده باشد

رت وضعیت اولیه )که در هنگام شروع اجاره یک فهرست موجودی صورت وضعیت تهیه شده و با فهرست موجودی صو مدت اجاره، انیپا در

ی تعمیر تواند هزینهشود. در صورتی که مالک بتواند ثابت کند مستاجر خساراتی را وارد کرده است، او مینامه تهیه شده بود( مقایسه می

 را از تضمین اجاره کسر کند.
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ابسته و اتکایی بیمه ( وunit-linked products)به طور  یمرز نیبیمه عمر ب یاز مراکز اصل یکیدر قلب اروپا قرار دارد و  لوکزامبورگ

(captive reinsurance) محصوالت بیمه عمر  یاندازراه یبرا یگاهیبزرگ به عنوان پا مهیشرکت ب نیاست. لوکزامبورگ توسط چند

 ت.صورت نبوده اس نیبه ا شهیامر هم نیارائه خدمات انتخاب شده است. ا یاروپا برا هیاتحاد آزاد میسراسر اروپا تحت رژفروش در  یبرا

 ،یسوزآتش مهیبار در قرن شانزدهم ظاهر شد و ب نیاول یشکل گرفت. بیمه عمر برا ییایتجارت در نیبا هدف تضم یدر قرون وسط مهیب

 شد. یمعرف 1666( در سال Great Fire of Londonبزرگ لندن ) یسوزآتش، پس از دنیوی مهینوع ب نیاول

 متمرکز بود و شامل یلوکزامبورگ بر بازار محل مهی، بخش ب1980دهه  یانیپا یها، تا سال1853در سال  مهیقانون بخش ب جادیزمان ا از

در  مهیب 1920. قبل از سال شدیو احشام م ناتوایح ریو مرگ و م یتگرگ، حوادث تلفات شخص ،طوفان ،یاز آتش سوز یخطرات ناش

در بازار  یخارج یگرهامهیتقاضا، نقش ب شیحال با افزا نی. با اشدیاداره م یخارج مهیب یهاتابعه شرکت یاهلوکزامبورگ توسط شرکت

مات ارائه خد یتوسعه آزاد لیبه دل امر عمدتًا نیکاماًل برعکس شده بود. ا تیوضع 1980دهه  انیکه در پا یکرد، به طور دایکاهش پ یداخل

داد ، تع2000شد.. در سال  یوابسته خارج یهااز تعداد شرکت شتریلوکزامبورگ ثبت شده ب یهاشرکت دادتع نیاروپا بود، بنابرا هیدر اتحاد

 عدد شده است. 52برابر به تعداد  4 زانیبه م 1980با سال  سهیبیمه عمر در مقا یهاشرکت

لوکزامبورگ  ی( مرکز مالی)جدانشدن یبه بخش ذات مهی. بخش بکندیم فایا ییاتکا مهیو چه در ب مهیچه در ب یمهم نقش لوکزامبورگ

 یو زبان یمال یهابه مهارت یآن، دسترس یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یزدنثبات مثال لیبه دل یشده است. بازار شکوفا و جامع محل لیتبد

 یکنندگان قواز مصرف تیو در حما ریپذانعطاف ینوآور کیتحر یبرا یاست که به اندازه کاف ینیقوان نیو همچن یافهمتعدد و تخصص حر

 است.

 Commissariatبخش بیمه، "کمیساریای بیمه ) یوزارت ینظارت متصدی تیفیسازگار، ک بسیارقانونی  طیمح نیاز ا ریناپذییجدا یبخش

aux Assurances – CAA") از  نانیبه اطم ،ییو اروپا یالمللنیب یاز استانداردها یرویو پ رانهیسختگ تیحصال دأییت طیاست. شرا

 .کندیکمک م مهیب یهاشرکت یتمام یثبات مال

 خواهدیکه م یحقوق ای یقیقرار دارند. هر شخص حق یسازمان عموم نیآن تحت نظارت ا یهاتیو فعال مهیها در بخش بشرکت همه

عمر  مهیب یهاشود. تمام شرکت تیصالح دأییت مهیمسئول بخش ب ریتوسط وز دیلوکزامبورگ انجام دهد، با را در مهیمربوط به ب اتیعمل

پوشش تمام  یبرا ی( کافنیپرداخت و صندوق تضم یهی)حاش سرمایه شخصی از یسطح حداقل یشگیهم طوربه  دیدر لوکزامبورگ، با

ن عمر، در لوکزامبورگ، قانو مهیشوندگان بمهیب تیحداکثر امن نیبه منظور تضم شده را داشته باشند. مهیاشخاص ب یقرارداد یهاتیمسئول

شده  دأییت (CAA) بیمه کمیساریایکه توسط  یسسه اعتبارؤم کیبا  یستیبا رندیگیم بررا در  یکه مفاد فن ییهاییکه دارا کندیم انیب

 (custodian bankبانک سرپرستی ) ( باDeposit Agreementه )قرارداد سپرد کی دیکنندگان عمر، بامهیاست، سپرده شود. تمام ب

 کنند. اشده است، امض دأییتبیمه  کمیساریای توسط نیکه همچن

 لوکزامبورگ بازار 
 دارد. یآن بستگ یهاتیخاص و هم به تنوع فعال یهاتیهم به صالح ،یالمللنیلوکزامبورگ در سطح ب مهیبخش ب تیموفق

 میمستق مهیب وکارکسبکه هر دو  ،عمر، بیمه عمرریغ مهیب ،یعنیکرد،  میتقس یبه سه شاخه اصل توانیرا م مهیب یهاشرکت یهاتیفعال

 .ییاتکا مهیب یهاوکارکسبو  دهندیم لیرا تشک
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 ها: تعداد شرکت1جدول 

 1970 1980 1990 2000 2010 2013 

 بیمه مستقیم

 95 96 93 60 42 38   مجموع

 48 52 57 25 12 -  مرع بر اساس فعالیت

 44 41 32 32 23 -  غیر عمر

 3 3 4 3 7 -  ترکیبی )عمر و غیرعمر(

 80 80 79 35 11 2  لوکزامبورگی بر اساس ملیت

 2 4 6 2 - - شعبه شرکت آلمانی های شرکت خارجیشعبه 

 5 5 11 15 11 8 شعبه شرکت بلژیکی  

 3 3 3 18 16 13 شعبه شرکت فرانسوی  

 ه اتکایی بیم

 226 244 264 136 - -  های لوکزامبورگیشرکت 

  59Commissariat aux Assurances, 58a2013Statecمنبع: 

 عمرریغ مهیب 
 مهیو ب یسوزآتش مهیب د،یگرد یاجبار 1932خودرو، که در سال  یمدن تیمسئول مه،یاز نظر حق ب یاصل یها، شاخه1960دهه  در

 تیفعال ییایدر یمدن تیشرکت مستقر در لوکزامبورگ که در حوزه مسئول نی، چند1990ر آغاز دهه معمول بود. د یمدن تیمسئول

 سال بعد، 15 بًایعمر را به دست آوردند. تقرریغ مهیسوم مجموع درآمد حق ب کیفعال شدند و تا  شوردر خارج از ک تیبا موفق کردند،یم

آغاز کردند.  یمال یهانیو تضم یمدن تیمسئول ،یات خاص مربوط به خسارت ماداشتراک خطر نهیها تخصص خود را در زماز شرکت یبرخ

 وابسته خود یالمللنیو ب ییاشخاص اروپا مهین بیبه منظور تأم (Direct captive insuranceوابسته مستقیم ) اتکایی ی بیمههاشرکت

ها از مجموع ، سهم آن2010رو در سال  نینجر شد. از ام یخارج اتیعمل شتریب شیامر به افزا نیا %67شناخته شدند که  تیبه رسم

 .دیعمر به  رسریغ مهیدر ب مهیدرآمد حق ب

منظم در  حدودًا یعمر همچنان با سرعتریغ یهامهیبازار خودرو در لوکزامبورگ، بخش ب شیو افزا یزندگ یهانهیهز شیتوجه به افزا با

 ها خود را مستحکم کرد.توجه به تعداد شرکت بخش با نیبه بعد، ا 2000است. از سال  شرفتیحال پ

 های غیرعمر )به میلیون یورو(: مقدار حق بیمه2جدول 

 2013 2010 2005 2000 1995 1970 سال

 3،047 2،306 1،354 837 561 38 مجموع غیرعمر

  61Commissariat aux Assurances, 602013Statecمنبع: 

 

                                                           
58http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=860&IF_Language=fra&MainTheme=4&
FldrName=7&RFPath=6 
59 “L’essor du secteur de l’assurance au Luxembourg” 
60http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=860&IF_Language=fra&MainTheme=4&
FldrName=7&RFPath=6 
61 “L’essor du secteur de l’assurance au Luxembourg” 

http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=860&IF_Language=fra&MainTheme=4&FldrName=7&RFPath=6
http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=860&IF_Language=fra&MainTheme=4&FldrName=7&RFPath=6
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 بیمه عمر 
به  یبه صورت حقوق بازنشستگ ایو  کجایرا به صورت  یمبلغ شودیگذار متعهد ممهیاست که طبق آن ب یدادقرار ،قرارداد بیمه عمر کی

است. مدت قرارداد بیمه عمر  نیمع خیتار کیبقا در  ایدر صورت فوت  مهیشده پرداخت کند، و برخالف پرداخت حق ب نییشخص تع کی

است.  شوندهمهیاز کشور محل سکونت ب یاصطالح مطابق با الزامات خاص نیا ،یور کلباشد. به ط یزمان ثابت ای تیمحدود دونممکن است ب

 .بردیلوکزامبورگ بهره م ریغ نیساکن یبرا طرفیب یمال میرژ کیاست و از  بندیخاص پا یچارچوب قانون کیبیمه عمر در لوکزامبورگ به 

حکم  2لوکزامبورگ در مورد  نیقوان بیاروپا و تصو هیاتحاد یبازار داخل جادیبا ا 90دهه  یلوکزامبورگ در ابتدا یمرز نیبیمه عمر ب بخش

 دادیرا ارائه م ("Freedom of Services –FoS"آزادی خدمات ) میرژ کیاروپا  نی( که به ساکنEuropean Directives) ییاروپا

و با  هیعضو اتحاد یهاکشور گریت خود را در دکه محصوال دادیاجازه م اروپا هیعضو اتحاد یهاشورشده در ک سیسأت شرکتو به هر 

 شرکت کی جادیمجبور به ا نکهی( بدون اEuropean Economic Areaاروپا ) یعضو منطقه اقتصاد یهاخاص در کشور ییهاتیمحدود

 یگذاران خارجهیسات سرماو جذب شدن احسا یرفتن موانع تجار نیرا تجربه کرد. با از ب یاکنندهرهیباشند، بفروشند، رونق خ یتابعه محل

 العاده بود.عمر لوکزامبورگ فوق مهیدر بخش ب ریثأسک متقابل، تیهمراه با ضرورت ر ،یکوچک بازار محل یاندازه دلیل به

 های عمر )میلیارد یورو(: مقدار حق بیمه2جدول 

 2013 2010 2005 2000 1995 1990 1980 1970 1960 سال

 19،800 22،385 9،831 6،020 2،668 117 22 5 2 مجموع عمر

  63Commissariat aux Assurances, 622013Statecمنبع: 

 

 .افتی شیدر سال افزا %18به طور مداوم با نرخ متوسط  1990و  1980 یهاسال نیب مهیکل درآمد حق ب زانی، م1980دهه  لیاوا از

 یهامهیب نهیکردند که در زم سیسأتابعه را ت یهالوکزامبورگ شرکت در یالمللنیب یهااز سازمان یاری، بس2000تا  1990 یهاسال نیب

 نی، دولت سوم1994تخصص داشتند. در دسامبر  (Pan - European FoS life businessاروپا ) سراسر با آزادی خدمات در عمر

دهنده جیو ترو اروپا سراسر در عمر مهیمرکز ب نیعنوان اول بهکشور  نیا بیترت نیکرد و بد بیتصو یمل نیاروپا را در قوان هینسخه حکم اتحاد

 یهاسال نیب %58کلمه با نرخ رشد ساالنه  یواقع یدر خارج از کشور به معنا مهیشد. درآمد حق ب لیتبد مهیمحصوالت ب یبازار مرز

 .دیرس 52 هب 25ها دوبرابر شد و از شرکت جادی، ا2010تا  1990منجر شد. از سال  2000تا  1990

 انیمشتر ی، برازانداابزار پس ایمناسب  یامهیمحصول ب کیعمر در لوکزامبورگ، به عنوان  مهیب ی، قراردادها2000هه اول سال د در

 لیمحصوالت ارائه شده، از قب فیکرد. با توجه به تنوع روزافزون ط دایپ تیلوکزامبورگ جذاب یبانکدار انیمشتر یبرا نیو همچن یمرزنیب

 د،ییمورد تأ ییدارا رانیکه توسط مد یخارج یگذارهیسرما یهااز صندوق کیتواند به هر ی، که مunit-linked حصطالمحصوالت به ا

 ایانتقال اموال  یابزار برا نیترمتصل باشد، جزو مناسب شوند،یم تیریمد یداخل یاختصاص ایو  یداخل یعمر اشتراک مهیب یهاصندوق

 )در وروی اردیلیم 22( به 2000)در سال  وروی اردیلیم 6است و از  شیکل در حال افزا مهیحق ب آمددر. ندیآیبه حساب م ییدارا تیریمد

 .افتی شی( افزا2010سال 

                                                           
62http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=860&IF_Language=fra&MainTheme=4&
FldrName=7&RFPath=6 
63 http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg/2013/PDF-04-13.pdf 
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ل از درآمد ک یامر عقب نمانده است. بخش نی( از ا2010)در سال  وروی اردیلیم 1.36( تا 2000)در سال  0.35 شرفتیبا پ زین یمحل بازار

 نیآلمان و فرانسه( و همچن ک،ی)بلژ هیهمسا یلوکزامبورگ ساکن کشورها یهاشرکت انیاکثر مشتر .شده است تیتثب %6آن در حدود 

 هستند. ایتالیا

 : حق بیمه بر حسب کشور )میلیارد یورو(4جدول 

 2010 2005 2000 1995 سال

 22،385 9،831 6،020 2،668 هامجموع فعالیت

 21،021 9،341 5،675 2،508 های خارج از کشورفعالیت

 7،640 3،804 2،653 2،091 بلژیک

 3،125 1،258 1،079 227 ایتالیا

 2،851 449 392 6 آلمان

 1،490 1،688 515 38 فرانسه

 1،364 490 345 160 های لوکزامبورگیفعالیت

 %94 %95 %94 %94 های خارجدرصد فعالیت

 64Commissariat aux Assurancesمنبع: 

 

در تمام سطوح در حال رشد  مهیقرار نگرفت و درآمد حق ب 2008سال  یبحران مال ریتحت تأث یعمر به طور کل مهی، بخش بکمال تعجب با

 یمال یهاگذاران که اعتماد به بازارهیاز سرما یاریکمتر، بس سکیبا ر یگذارهیبه محصوالت سرما یابیدست یدر تالش برا ن،یبود. عالوه بر ا

ها که که در آن unit-linkedمحصوالت  نهیشده و با هز نی"را با نرخ بازپرداخت تضمclassical" یزندگ یکاالها اند،دادهاز دست را 

 کشف کردند. مجدداً  رد،یرا بپذ (counter-performance) کارایی بالعکس سکیر دیشونده با مهیب

 : حق بیمه بر حسب نوع محصول )میلیارد یورو(5جدول 

 2010 2005 2000 1995 سال

 22،385 9،831 6،020 2،668 مجموع 

 15،056 8،133 5،210 2،241 تعداد واحد محصول

 %67 %83 %87 %84 درصد از کل

 7،329 1،698 810 427 محسوالت کالسیک

 %33 %17 %13 %16 درصد از کل

 65Commissariat aux Assurancesمنبع: 

 

خوب خود از نظر  یریپذانعطاف نیالملل، و همچننیر سراسر اروپا و هم در سطح بآن هم د یعموم رشیخاص خود، پذ یچارچوب قانون با

ان ممکن است زم مهیها است. دارنده بدر سراسر نسل هیامالک و انتقال سرما یزیربرنامه یآل برادهیا یبیمه عمر ابزار نفعان،یانتصاب ذ

 کند. نییشود داشته باشد را تعیکه منتقل م ییاهییخواهد بر دارایرا که او م یو سطح کنترل هیرماانتقال س

                                                           
64 http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg/2013/PDF-04-13.pdf 
65 http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg/2013/PDF-04-13.pdf 
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ل شرکت در کشور مح نیدلخواه خود انتخاب کند، چه ا کنندهمهیبا ب ،یساکن اروپا آزاد است که قرارداد بیمه عمر را، به طور قانون کی

 و نهیاز محصوالت، از نظر هز یترردهگست فیاز ط یمشتر ن،یشده باشد. بنابرا سیسأت هیعضو اتحاد گریکشور د کیدر  ایاقامت خود او و 

 محصول را انتخاب کند. به موازات مقررات نیترخود، مناسب یشخص طیبا توجه به شرا تواندیاو م بیترت نیبه ا شود،یمند مبهره ت،یفیک

 مهیکه در کشور اقامت ب ،یمالو هم از لحاظ  یهم از لحاظ نظارت یالمللنیمختلف ب یبه مفاد قانون دیبا نیهمچن مهیب یهاانجمن، شرکت

شونده(  مهی" در کشور محل اقامت بgeneral good" یعنیکننده )از مصرف تیهستند، بخصوص با توجه به اصول حما جراشونده قابل ا

 باشند. بندیپا

قانون  لهیبه وس یازنشستگب یهاسمیکند. سه نوع از مکانیکمک م مهیبخش ب یبه طور عمده به عملکرد باال یبازنشستگ مهیب یقراردادها

خود هستند،  یکارکنان جهانگرد یهماهنگ برا یبازنشستگ یهابه ارائه طرح لیکه ما یتیچند مل یهاشرکت یازهاین نیمأبه منظور ت

 یراب یگریجالب د یهانهیگز یو اعتبارات بازنشستگ یگروه مهیقرارداد ب ،یوجوه بازنشستگ یآورابزار جمع عوض،شود. در یارائه م

 باشد.یم یتیچند مل یهاسازمان

 

 حداکثر حفاظت

، به 1991دسامبر  6 یامهیقرار گرفتند. قانون ب یاحرفه یعمر لوکزامبورگ تحت محرمانگ مهیها در بخش ب، تمام شرکت1991سال  از

 عنواندر لوکزامبورگ،  بیمه عمر نشدگامهیکرد که به ب ی("را معرفsuper privilegeالعاده )فوق ازیمفهوم "امت ه،یاصالح کیعنوان 

مرتبط را ملزم به "حفظ های طرفعمر و  مهیب یهاو شرکتی زیل شرایط تکنیکی را داده، هاطلبکاران مقدم شرکت بیمه بر سرمایه

 .کندی" میاحرفه تیفعال نیها سپرده شده است در حکه به آن یاطالعات یمحرمانگ

 ییاتکا مهیب 
ل در سا ،یالمللنیب اتیتوسعه عمل قیتشو یحال، در تالش برا نیدر لوکزامبورگ عماًل وجود نداشت. با ا ییاتکا مهی، ب1984از سال  قبل

 نیمطلوب شد و بنابرا یطیمح جادیکردند که باعث ا جادیبخش بیمه اتکایی وابسته ا یبرا یقانون ی، مقامات لوکزامبورگ، چارچوب1984

نتخاب اروپا ا هیمحصوالتشان در سراسر اتحاد عیلوکزامبورگ را به عنوان مرکز توز ،یدهنده خدمات مالئهارا یهااز گروه یاریسباعث شد که ب

یک راه حل  کنند،یم بیمهخود را به صورت خودکار  یهاخاص شرکت اریبس ییهاسکیتعلق دارند و ر یتیچند مل یهاها به گروهکنند. آن

 دوبرابر بًایها تقرشدند و از آن زمان تعداد آن جادیا شدندیتحت قانون لوکزامبورگ اداره مشرکت که  136، 1990. تا سال سرامد دیگر

دهند، درآمد حق یرا پوشش م یتیچند مل یهامتعلق به سازمان یهاشرکت یهاسکیر (Captivesها )وابستهکه  ییشده است. از آنجا

عمر با ریغ مهیاز درآمد بخش ب شیب یقابل توجه زانیو در حال حاضر به م دیآی( به دست م%95به طور عمده از خارج از کشور ) مهیب

 است. 2010در سال  وروی اردیلیم 8 بًایدرآمد تقر

 هیدر اتحاد (captive insurance and reinsurance) وابسته اتکایی ی بیمه و بیمههاشرکت زبانیم یکشورها نیجزو اول رگولوکزامب

 یهاصندوق عیو توز تیریاستقرار، مد یاروپا برا یاند و به مرکز اصلسرچشمه گرفته کیبلژ ایز فرانسه ها اآن %46اروپا بود، که 

 شده است. لیتبد یگذارهیسرما
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 : درآمد حق بیمه )میلیارد یورو(5جدول 

 2010 2005 2000 1995 سال

 operation 1،956 2،841 3،832،411 7،900مجموع 

Operation 7،480 2،826 2،631 - شورهای خارج از ک 

Operaion 420 415 210 - های لوکزامبورگ 

 %95 %87 %83 - های خارج از کشور operationدرصد 

 66Commissariat aux Assurancesمنبع: 

 

 (2010: کشور مبدأ شرکت مادر )سال 1نمودار 

 

 
 67Commissariat aux Assurancesمنبع: 

 

 لوکزامبورگ یشم انداز اقتصاددر چ مهیب وکارکسب تیموقع 
شده  لیلوکزامبورگ تبد یبازار مال یاصل یهاهیاز پا یکیبه  مهیدر طول دو دهه گذشته، بخش ب مهیب وکارکسبلطف توسعه مداوم  به

امبورگ با در لوکز تیفکر شود که سطح فعال نیکه ممکن است منجر به ا شودیم دیدر خارج از کشور تول مهیحق ب ی٪ درآمد کل90است. 

 ییهابخش ریبا سا سهیدر مقا یکمتر زانیبه م یناخالص داخل دیتول یآن بر رو ریثأو ت کندیم رییتغ هیهمسا یورهاکش یعملکرد اقتصاد

است و سهم آن در رشد ارزش افزوده  افتهیتکامل  یبا مرکز مال مهیاست که بخش ب نیا تیمتمرکز هستند، است. اما واقع یکه بر اقتصاد مل

لوکزامبورگ  مهیبخش ب 2014سال  جی. نتادی٪ رس2.6٪ به 1و در کل اقتصاد از  2010٪ در سال 9.8به  1995٪ در سال 4.6از  یمرکز مال

 26.87به رکورد  شیافزا %19لوکزامبورگ با حدود  مهی. صنعت بکندیم دأییبخش را در لوکزامبورگ ت نیا یاست و عملکرد عال یعال
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عمر است. در سال گذشته، درآمد  مهیحق ب یدرصد 21 شیافزا لیبه دل یادیحد ز تارشد  نیاست که ا دهیرس 2014 در سال وروی اردیلیم

ماه  12از  ینفر بوده است که کم 4443سال در مجموع برابر  انیدر پا مهیتعداد افراد شاغل در ب .افتی شیافزا %5کمتر از ،عمرریغ مهیب

 است. شتریل ببق

زوده عمر هم از نظر اشتغال و هم از نظر ارزش اف ریغ مهیب وکارکسباز  یادیعمر تا حد ز مهیب وکارکسبآن،  یالمللنیب یهاتیلطف فعال به

 گرفته است. یشیپ

 : بیمه در اقتصاد لوکزامبورگی7جدول 

 2010 2005 2000 1995 سال

     ارزش افزوده )میلیارد یورو(

 948 724 370 140 بخش بیمه –ارزش افزوده در نرخ فعلی 

 %9.8 %10.4 %7.5 %4.6 درصد بیمه در بخش مالی

 %2.6 %2.7 %1.9 %1.0 درصد بیمه در اقتصاد

     اشتغال

 3،252 2،612 2،170 1،240 مجموع اشتغال در لوکزامبورگ

 %7.9 %7.7 %7.1 %5.5 درصد بیمه در بخش مالی

 %0.9 %0.8 %0.8 %0.6 درصد بیمه در اقتصاد

 .2309and E. 2304Statec, National Accounts (tables E(68منبع: 

 

 یامهیب یازهاین 
 ریا زب یشاخه اصل 5به  یاجبار مهیهستند. در لوکزامبورگ، ب یها اجباراز آن یشود، اما برخیها به صورت داوطلبانه انجام منامه مهیب اکثر

 :یعنیشود، می میمختلف تقس یهاشاخه

 حمل و نقل لیوسا 

 هینقل لیاوس -

 ییحمل و نقل هوا -

 مسافرت کارمندان دولت -

 یاحرفه یهاتیفعال 

 و مشاوره یمعمار نیمهندس -

 یا هتل داری هتل وکارکسب -
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 یمسافرت یهاآژانس -

 مهیکارگزاران ب -

 وکال -

 پزشکان -

 امالک و مستغالت یهاآژانس -

 (PSA) مهیبخش ب نیمتخصص -

 ورزش 

 شکار -

 یچترباز -

 یورزش یدادهایدهندگان روسازمان -

 یحیتفر یهاقیقا -

 طیمح 

 یطیمح ستیمطالعات و نظارت ز -

 زهیونیبا تابش  یموتورها -

 زباله تیریمد -

 .یخانگ ریزباله غ یآورجمع یهاتیسا -

 متفرقه 

 هاسگ -

 یخدمات بازار داخل -

 خدمات جوانان داوطلبانه -

ه و نگهداری از کودکان در ازای )یک جوان خارجی، معمواٌل یک دختر جوان، که در کار خان au pairمحل سکونت برای افراد  -

 محل زندگی و خورد و خوراک کمک میکند(
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 زیربخش بیمه 3: مقایسه 8جدول 

 بیمه اتکایی  غیرعمر  عمر  بیمه

 2010 1995 2010 1995 2000 1995 سال

 244 234 41 33 52 45 های ترکیبی(ها )به غیر از شرکتتعداد شرکت

 53 19 1،377 849 1،822 350 مجموع اشتغال در لوکزامبورگ

 165 18 227 78 556 44 ارزش افزوده )میلیارد یورو(

 7،900 1،956 2،306 561 22،385 2،668 حق بیمه )میلیارد یورو(

 34،902 5،659 2،551 1،095 88،140 4،835 تدارکات فنی )میلیارد یورو(

 69CAA and Statec, National accountsمنبع: 

 یمدن تیمسئول مهیب 
 یخسارت ی" شامل تعهد پرداخت غرامت براتی"مسئول ،یاست. در سطح جهان هیاز اصول اول یکی یمدن تیمسئول مهیروزمره، ب یزندگ در

 :شدقائل  زیتما ریموارد ز نیب دیحال با نیشود. و در عیموارد است که به طور ناخواسته به اشخاص ثالث 

 یاحرفه ای یخصوص ،یشخص تیمسئول مهیب 

 شخص ثالث خودرو مهیب 

 

در  یرا که به طور دائم یهر فرد یبه طور کل نیا ست؛ین ی"در لوکزامبورگ اجبارResponsabilité Civile" ،یشخص تیمسئول مهیب

ر شکاورز کیدوچرخه سوار و  اده،یاستاندارد مانند عابر پ یهاتیو به فعال دهدیرا تحت پوشش قرار م کندیم یزندگ شدهمهیهمان خانوار ب

 خانه گنجانده شود. مهیتواند در بسته بیم یخصوص یمدن تیمسئول مهی. بشودیاعمال م

 یمنطقه خصوص ای یدر هر منطقه عموم یموتور هینقل یلهیوس چیه یاست. در سطح جهان یشخص ثالث خودرو در لوکزامبورگ اجبار مهیب

 Greenشخص ثالث خودرو با صدور "کارت سبز ) مهیر داشته باشد. بشخص ثالث قرا مهیتحت پوشش ب نکهیمگر ا ،تردد ندارد یاجازه

Cardمهیب یالمللنیب یبه عنوان گواه نیچنکه هم شودیم ی(" گواه ( خودروInternational Motor Insurance Certificate )

در  لیشخص ثالث اتومب مهیاشتن بد یبرا صیاست که به عنوان مدرک قابل تشخ یالمللنیسند شناخته شده ب کی نیشود. ایشناخته م

 .کندیعمل م یاصورت تصادف جاده

 ,Societé Nationale de Contrôle Technique) یمل یخود را در مرکز کنترل فن نیهر صاحب خودرو که بخواهد ماش ن،یبر ا عالوه

SNCTدیمراجعه کن 26به فصل  ثبت نام، لطفًا فرآینددر مورد  شتریاطالعات ب یداشته باشد. برا یکارت سبز نیچن دی( ثبت کند، با. 
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 خودرو مهیب 
که  نینامه ماش مهیب کیکه  شودیم هیخودرو است. به هر صاحب خودرو توص مهیصاحبان خودرو، ب یبرا هیاول یهامهیاز ب گرید یکی

 را پوشش دهد، داشته باشد. شهیسرقت و شکستن ش ،یسوزاستاندارد مانند آتش یهاسکیحداقل ر

 ایو  یخرابکار ایاز طوفان تگرگ  یناش یهابیخودرو، آس یلوازم جانب ،یشخص لیها و وسااضافه کردن بار ینامحدود برا بًایتقر یهانهیگز

ان دارندگ ،یمطابق با بودجه موجود باشد. به طور کل تواندیم یفرد ازیوجود دارد. هر گونه ن مهیتحت ب رهیو غ یوحش واناتیبرخورد با ح

 یهانیمجموعه تضم نی. اکنندیسه تا چهار سال اول را انتخاب م یکاماًل جامع موتور، حداقل برا مهیب کیشده،  یداریتازه خر یهاخودرو

 .دهدیجالب ارائه م یحیترج یهاای را در نرخگسترده

با رفتار  طالبات در تطابقم خچهیمرتبط است که تار (bonus-malusجریمه )-جایزه ستمیس کیبه  نیماش مهیلوکزامبورگ، حق ب در

 ابدییکاهش م مهینرخ حق ب فتد،یاتفاق ن یدوره مشخص، تصادف کیاز  شی. اگر بدهدیها تطابق مها را با آنو تعرفه دهدیراننده را نشان م

 و بالعکس.

 مسکن مهیب 
 .مهم است مهیب نیمسکن، سوم مهیب

رعد و برق و  ،یسوزاز آتش یناش یهابیتلفات و آس ،یسوزآتش مهی. بدهدیکل خانواده را پوشش م یبرا یضرور یهانیتضم مهیب نیا

بر حق  زیمرتبط است؛ البته روشن است که اندازه و ارزش محل اقامت ن یزندگ نهیمعمواًل به شاخص هز مهی. حق بدهدیانفجار را پوشش م

 .گذاردیم ریثأت مهیب

 سکیر مهیشده است. در لوکزامبورگ، اشتراک ب مهیجر محل اقامت بأمست ایصاحب و  شده، مهیب ایدارد که آ نیبه ا یها بستگتیمسئول

اش، از جانب  یخرابکار ایکند که در برابر خسارات وارده یرا قبول م یهر صاحب مالک، مستأجر یاما به سخت ست؛ین یاجبار نیجرأمست

 نشده است. مهیاو ب

از  یعیوس فیط مهیب یهاشرکت نیقرار دارند، بنابرا یسوزآتشغیر از  یشتریب اریمحل اقامت و ساکنان آن در معرض خطرات بس کی

که  دهندیارائه م رهیو غ ،یکیالکتر بیآس شه،یش یلوله آب، شکستگ یهابیدر برابر مثاًل سرقت، طوفان، آس نیتضم یامکانات را برا

 توانندیها مشود. تمام آن دیتمد شود،یم رهینجات و غ یهانهیهز ،یوقای که شامل کمک، مشاوره حقژهیو یهانیتضم عبا تمام انوا تواندیم

با  یپوشش کل جادیکرد، که باعث ا بیترک توانیمحصوالت را م نیحال ا نیمطابقت داده شوند. و در ع یشخص یازهایبه طور کامل با ن

 .شودیم یرقابت یهانرخ

 یشخص مهیب 
خطرات  یابیحق بدست آوردن اطالعات را به منظور ارز مهیمانت در صورت فوت است، شرکت بکه شامل ض ینامه شخص مهیهر گونه ب یبرا

 درخواست شود. گرمهیممکن است توسط ب زین یگزارش پزشک کی مه،یشده، دارد. بسته به نوع ب مهیفوت شخص ب لیشناخت دل ایموجود 
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چه در هنگام اوقات فراغت، مسافرت،  دهد،یپوشش م یوادث داخلح یهاسکیتمام خانواده را در برابر ر ،ینامه صدمات شخص مهیب کی

تصادف  کی یدر برابر عواقب مال مهینوع ب نی. ایکیفاجعه تکنولوژ ای یعیهنگام حمله، حوادث طب ایدر خانه و  ابان،یدر مدرسه، در خ

 .کندیم تیشود، حما یزندگ تیفیو از دست دادن ک یدائم افتادگی کار ازممکن است منجر به  تحال نیدر بدتر ی کهشخص

ی ارائه پزشک یهامراقبتای و خدمات بیمهو داده را پوشش  لغو سفر و به بار، بیآس ایگم شدن، سرقت و  رینظ یحوادث یمسافرت مهیب

 ب شده، و امنیتترکی با ارزش اءیاش ،یحیتفر زاتیپوشش به عنوان مثال تجهی برای اریاخت مهیبا هر گونه ب تواندیمبیمه  نیا میکند.

 .ارائه دهد و مشاوره در سراسر جهان خاطر

 کنند. دایها مناسب است، پآن یزندگ وهیش یرا که برا یخاص مهیپوشش ب توانندیم زین مهاجران

اداره تأمین ( Health Offices, Caisses de Maladieاز ادارات بهداشت ) یکیتحت پوشش  یبهداشت یهالوکزامبورگ، مراقبت در

 Private) یوابسته به دفتر بهداشت کارکنان خصوص یاست. کارکنان به طور کل( Caisse Nationale de Santé—CNS) تماعیاج

Employees Health Office, Caisse de Maladie des Employés Privésممکن  یپزشک یهانهیحال هز نی( هستند. با ا

شود. یم هیتوص یلیتکم یبهداشت مهیب کیاست که  لیدل نیتجاوز کند؛ به هم یونقان یدرمان یمهیتحت پوشش صندوق ب ریاست از مقاد

 .دهندیرا پوشش م رهیو غ یبستر یهانهیهز ،ییسرپا یهانهیکه هز دهندیرا ارائه م یسطح خدمات باالتر Extra یدرمان یهامهیب

 بیمه عمر 
 تواندیکه م یاحتمال یاش در مقابل عواقب مالشده از خانواده مهیو بر نیبیمه عمر حفاظت در برابر خطرات خاص است. از ا هیاول هدف

 درجه اول است.نزدیکان  یقرارداد برا کی نی. اکندیداشته باشد، محافظت م یدر پرا مرگ او 

دهد و قرار ش پوش تحت شده او ینیب شیرا در برابر خطر مرگ پ شده فرد فوت خانوادهیا آن است که  یت، به معناوپوشش دهنده ف مهیب

 کند. باز پرداخت یک وام مسکن را محفوظ ای

دولت  ،یعموم ستمیس ی. در مواجهه با احتمال ناتوانکندیموجود تمرکز م یحقوق بازنشستگ ستمیدر مورد مباحث مربوط به س بیمه عمر

 ارائه کرده است. یبازنشستگ یهامهیب یرا برا یاتیمال یایمزا

دهنده است. ستون دوم نشان یقانون یحقوق بازنشستگ ستمیستون س نیمحبوب شده است، اول اریبس یبازنشستگ مهیستون در ب سه

 است. یفرد یشرکت است و ستون سوم مربوط به طرح بازنشستگ رانیارائه شده توسط مد یبازنشستگ یهاطرح

 یگذارهیسرما یهانیگزیکه جا شودیهماهنگ م یبا محصوالت بانک شتریو ب شتریانداز آن، بیمه عمر بپس تیفیبا توجه به ک ت،ینها در

را  یگذارهیانداز و سرماپس ،یحوادث فوت، بازنشستگ بیشود که به ترت میتواند به چهار دسته بزرگ تقسیکه م دهدیرا ارائه م یجالب

 دهند.یپوشش م

 یمحصوالت به بازار عرضه شده است. در حال از یدیوجود نسل جد نیاست. با ا کیعمر کالس مهیمحصوالت به اصطالح محصوالت ب نیا

شاهد توسعه محصوالت  دینباشد، نسل جد ایچه مرتبط با سود باشد  دهند،یپوشش با نرخ بهره ثابت را ارائه م کیعمر کالس یهامهیکه ب

 بوده است از جمله: یتردهیچیپ

 ای، ریسک ذاتی صندوق زیر مجموعه آن شده و نیبا نرخ تضم بیمه عمر 

 مهیب یردادهاقرا Unit-linkedشودیم یبانیتوسط دارنده پشت سکی، که در آن ر  
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ط پول به صورت متوس نیاست. ا یکاماًل مال کردیرو کیبر اساس  یگذارهیقرارداد سرما کیشده،  نیمحصول بیمه عمر با نرخ بهره تضم کی

. بازده به عملکرد شودیم یگذارهیسرما یصندوق خارج کی ای مهیمتعلق به شرکت ب صندوق کیو در  شودیبلند مدت قرار داده م ای

 دارد. یشده و سود حاصل شده بستگ یگذارهیسرما یهاییدارا

 .رندیبدون پوشش فوت صورت بگ ایبا پوشش فوت و  توانندیشده م نیبا نرخ تضم یگذارهیسرما یقراردادها

 شود،ینم یگذارهیسرما واحد پول مناسب کیانداز در پس مهیاست. حق بمرتبط  یگذارهیسرما یهابه صندوق Unit-linked بیمه عمر

 unitsها واحد حساب )بخش نی. به اشودیم یگذارهیقابل انتقال سرما مالی ابزار ریسا ای یگذارهیسرما یهااز صندوق ییهابلکه در بخش

of accountشودی( گفته م. 

 نیتضم یگذارهیو بازگشت سرما شودیمتحمل مرا خود  یگذارهیسرما سکیر مهیرنده بدا ک،یبا محصوالت بیمه عمر کالس سهیمقا در

از سود  یکننده و درصد اشتراک میشده توسط تنظ نییتع یبازگشت با حداقل نرخ بهره فن کیمحصوالت کالس یبرا کهیدر حال شودینم

 .شودیم نیبدست آمده تضم

 ریکند. از آنجا که مقدار پول درگ یباال باشد خوددار اریبس سکیر هیکه حاش یعمر در صورت نامهمهیاز صدور ب تواندیم مهیشرکت ب کی

 وسن، سالمت او، خانواده او،  ،یمال تیدر مورد وضع قیاطالعات دق افتیدر در یتا حد ممکن سع دیبا گرمهیمهم باشد، ب اریبس تواندیم

 کند. رهیغ

 تیاما در واقع حما رسدیکننده ماوقات به نظر خسته یکه گاه شود،یم شتریب قیوجب تحقاز عوامل مهم است که م گرید یکی ییشوپول

 .کندیم نیمأعمر را ت مهیب نیمطلوب از مشترک

 یهاو راهکار ایاز مزا یعیوس فیط مهیاز صدمات است، امروزه ب یناش انیپوشش افراد در برابر ضرر و زکه  ،آن یبر عملکرد اصل عالوه

خود  نیها، والدبچه یای براامر کمک و مشاوره حرفه نیکنند. ایبرآورده مرا  هاتیو موقع یفرد یازهایکه ن دهدیارائه می را ریپذانعطاف

ها به ارمغان آن یاحرفه نیو همچن یخصوص طیدر مح ن،یها، کارگران، بازنشستگان و مهاجرها، سالمندان و خانوادهآن یخانگ واناتیو ح

 کند. یدگیبه آن رس تواندینم گرمهیب کیکرد که  دایرا پ یمورد توانیم یسخت . بهآوردیم

 یبند اتیمال 
 ایو  ،مهیحق ب یرا برا یاتیمال چیطرف است. لوکزامبورگ هیب ،رساکنیافراد غ یقرارداد بیمه عمر در لوکزامبورگ برا کی ،یلحاظ مال از

. در دنکینم لیتحم نفعانیپرداخت شده به ذ مبالغ پرداختی در صورت فوت ایارداد و قر دیسررس ایو  یسود حاصل شده در هنگام واگذار

 یاتیمال چیها، بدون هعمر لوکزامبورگ، بهره، سود سهام و منفعت مهیب یهانامهمهیمرتبط با ب (units of accountواحد حساب ) نهیزم

ت قرارداد بیمه عمر در لوکزامبورگ مطابق کشور محل اقام کی نفعانیذو  انگذارمهیهر دو ب یقابل اجرا برا اتیشوند. مالیبازپرداخت م

ورگ لوکزامب یقراردادها نیمند است. بنابرامطلوب بهره اتیمال یهااز روش ییاروپا یدر اکثر کشورها یطور کل هها است. بیمه عمر بخود آن

 اند.شده یراحط شوندهمهیکشور محل اقامت ب یو مال یالزامات قانون تیرعا یبرا
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 یو درمان یبازنشستگ یلیتکم مهیب  
 .ردیگیمورد استفاده قرار م سکیر تیریابزار مد کیکارکنان و به عنوان  یایبه عنوان مزا شتریو ب شتریب نیهمچن مهیب ن،یبر ا عالوه

ط به فق ایو  شانیهاهمه کارکنان و خانواده را به یو درمان یبازنشستگ یلیتکم مهیها باز شرکت یاریکارکنان، بس یایاز مزا یکیعنوان  به

 نهیهز شوند،ینوشته م یگروه یهااستیمعمواًل به عنوان س هااستیس نی. همانگونه که ادهندیارائه م شانیهاو خانواده یکارمندان اصل

 نی. اشودیانجام م یصورت خصوص معادل است که در صورت درخواست توسط هر کارمند به مهیب نهیکمتر از هز شهیهم بًایتقر ارمندهر ک

آن را  توانندیکمتر از آنکه افراد م یمتیبا ق وفاداری جادیکه باعث ا اورندیرا به ارمغان ب ییایها مزاتا شرکت شودیباعث م اسیاقتصاد مق

 .شودیکنند، م یداریخود خر یبرا

خواهد  یدر پ یجد یها عواقب تجارهستند، از دست دادن آن یاتیح یهاییها، کارکنان خاص جزو دارااز شرکت یاریبس یبرا نیهمچن

محافظت  نکشته شد ایشدن و  یمانند زخم ییهادادیخود را در برابر رو یدیکه کارکنان کل رندیگیم میها تصمشرکت نیا ن،یداشت. بنابرا

 خود شرکت خواهد بود. رد،یگیاو پرداخت صورت م یکه برا ینفعیذ رد،موا نید. در انکن

 یتعهدات شغل مهیب  
 میکه او وارد کرده است )به طور مستق یبیآس ایرا ملزم به پرداخت و جبران خسارت و  یاست که هر فرد یتعهد قانون کی یقانون تیمسئول

خسارت شرکت باعث  یتجار تیکه فعال دیآیبه کار م یاست و زمان تیمسئول ینوع ،ی. اما، تعهد شغلکندی( به شخص ثالث ممیرمستقیغ ای

. دهدیشرکت نسبت به اشخاص ثالث را پوشش م یقانون تیمسئول ،ی. تعهد شغلشودیم هیاما به شدت توص ستین یاجبار مهیب نی. اشودیم

افسران  ران،یمد هاییکی از بخشغفلت در  ایخطا  ،یانگاراز سهل یناش یمال انیدر مورد ز ییهر ادعا یشرکت برا کی مه،ینوع ب نیدر ا

 .شودیم مهیبکارمندان خود،  ایشرکت 

 و افسران رانیمد مهیب 
ظت خود، محاف فیخطا در انجام وظا لیافسر به دل ای ریمد کی هیعل یاز اقدام قانون یناش انیو افسران در برابر هر گونه ز رانیمد مهیب

 .کندیم

در مورد  ییدر برابر ادعاها شتریو ب شتریشرکت بو افسران  رانیکه مد دهدیدادگاه نشان م ماتیو تصم ریاخ نیسراسر جهان، قوان در

از طرف  ییهاتیخود در برابر شکا رهیمد تیأه یو اعضا یدیاز کارکنان کل تیحما یبرا توانندیها مشرکت نی. بنابرارندیگیخسارات قرار م

افراد در شرکت  نیا وکارکسبدر حوزه انجام شده  یکارها یدر مورد ضرر مال یفرد ای یاشخاص تجار گرید ایو  سهامداران، ان،یمشتر

 کنند. مهیبآنها را  رد،یگیصورت م

 :منابع

 ACA Insurance Day 2012, 50 ans 

 STATEC 2013 “L’essor du secteur de l’assurance au Luxembourg” 

13.pdf-04-publications/luxembourg/2013/PDF-http://www.statistiques.public.lu/catalogue 

(tableaux & graphiques)

http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg/2013/PDF-04-13.pdf
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 فناوریعلم و  نهیخود در زم یهاتالش شیال افزابر دانش، لوکزامبورگ در ح یادامه توسعه اقتصاد مبتن یهدف خود برا یراستا در

 جیچرخه مؤثر وجود داشته باشد، که به موجب آن، نتا کیدر  دیبا ییهاتالش نیچن دار،یپا یبه رشد اقتصاد یابی. به منظور دستباشدیم

 .شودیم لیتبد تیجمع یدر کل به ارزش افزوده برا جهیمناسب و محسوس و در نت یاقتصادبه ارزش  قاتیتحق

 تیگذاشت، که همچنان به بهبود وضع شیرا به نما یتکنولوژ نهیدر زم یاتیبرنامه عمل کی 2012امر، وزارت اقتصاد در آگوست  نیا یپ در

. دهدیپاک ادامه م فناوری یهاو بخش یستیگذاران در علوم زهیصنعت و سرما ،یپژوهش یهاتیفعال یبرا یلوکزامبورگ به عنوان مکان اصل

 یالمللنیب طیآن، مح یمرکز تیلوکزامبورگ مانند موقع یرقابت یایاز مزا یبردارموجود و با بهره یاصل یهاییتوانا یلهیبه وس یژاسترات نیا

 .کندیتمرکز م یقاتیتحق یهاتالش یاقتصاد یگذارارزش یبزرگتر، بر رو یمتراکم در منطقه یقاتیآن و شبکه تحق یعال رساختیآن، ز

منحصر  یهافرصت فراهم کردن قیاز طر و لوکزامبورگ خواهد شد شتریب ی" منجر به تنوع اقتصادی"مرکز علوم و فنون زندگ تمرمس جادیا

 موجود یهاشرکت ییو جابجا دیجد یهاشرکت کیرشد ارگان یمحرک برا کیبه عنوان  ،شرفتهیپ قاتیای متعهد به تحقبه فرد و جامعه

 کند.عمل می

 یستیعلوم ز 
 اند.کرده شرفتیپ اریسالمت، بس فناوری تالیجیو سالمت د کیوانفورماتیب ص،یتشخ ،یشخص یپزشک نهیدر زم یپزشک علوم

 یمولکول یپزشک قیتحق 
مشهور در  ییکایآمر یقاتیبا مؤسسات تحق کیاستراتژ یلوکزامبورگ سه همکار ،یمولکول یپزشک نهیدر زم یهدف توسعه مراکز تخصص با

 یقاتیتحق تیفعال یداشت چرا در حال حاضر لوکزامبورگ دارا یمطلوب جهینت یگذارهیسرما نیکرد. ا جادیا 2008ر سال متحده را د االتیا

 خاص است. هاییماریب یباال در حوزه تیفیکقابل توجه و با 

به عنوان نقطه (، در مشارکت، امروزه The Integrated BioBank of Luxembourg, IBBLلوکزامبورگ ) کپارچهی یستیز بانک

آموزش  یدهنده برنامه گواه تنها ارائه نیاست. ا یماریو درمان ب صیتشخ ،یریشگیپ یبه ابزارها یپژوهش یهاافتهی لیتبد یبرا یمرکز

که اکنون مؤسسه  ،(Public Research Centre (CRP) Santé) یعموم قاتیدر جهان است. مرکز تحق یستیمداوم در اصول بانک ز

مشارکت »را در  هیسرطان ر قاتیتحق یرهبر شود،یم دهی( نامLuxembourg Institute of Health, LIHامبورگ )سالمت لوکز

را انتخاب و  (biomarkersزیستی ) نشانگر ،یماریمؤثرتر ب تیریو مد صیاست که به منظور تشخ دهیبرگز «یشخص یپزشک یبرا

 LIHشدن به  لیتبد ی( در حال حاضر براCRP-Santéو  IBBLهر دو نهاد ) ماند،یم یکه مستقل باق ی. در حالکندیم یاعتبارسنج

 اند.شده کپارچهی

(، باعث استخدام Luxembourg Center for Systems Biomedicine, LCSBلوکزامبورگ ) ستمیس یپزشک ستیمرکز ز جادیا

 دیبرنامه بودجه جد کیناتوان کننده، شده است.  یاهیماریب نهیدر زم یدیکل یهابه کشور در هنگام انجام پروژه کیمحققان درجه 

در  یمل ینیبال قاتیمرکز تحق کی جادی(، اLuxembourg National Research Fund, FNRلوکزامبورگ ) یمل یقاتیصندوق تحق

LCSB یمل انیشامل تمام حام ساله که 8برنامه  نی. هدف اکندیم لیرا تسه نسونیپارک یماریمبتال به ب مارانیب یبرا میبا تأثیر مستق 

 ریدر ز مارانیب یو طبقه بند نسونیپارک یماریزود هنگام ب صیتشخ یبرا دیجد یهاروش ییشناسا شودیم یپزشک ستیز قاتیدر تحق

 آغاز خواهد شد. 2015است که در سال  نسونیپارک یماریمدت ب یطوالن ینیبال یبرنامه، مطالعه مل نیتمرکز ا کیگروه است. 
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 یاست. پزشک یشخص یپزشک یمتمرکز است که سنگ بنا یمولکول صیتشخ نهیدر زم قاتیتحق شیبر افزا یقاتیتحق یهاژهپرو نیچن

و  یکیژنت باتیبر ترک یمبتن یهابا دارو یماریزودهنگام و درمان علل ب صیهدفمند، تشخ یغربالگر شرفته،یپ یریشگیبر پ یمبتن یشخص

 .ماریند و متناسب با هر بهدفم یرودا یعنیفرد است،  یکیولوژیب

 یمتحده، فرصت االتیا یقاتیمشهور سازمان تحق یهالوکزامبورگ و سازمان یقاتیمؤسسات تحق نیب کیاستراتژ یهمکار نیدولت ا یبرا

 :یمنحصر به فرد است برا

 تیرا تقو یالمللنییر بو تأث یو اثرات مل دهدیم شیدر لوکزامبورگ را افزا یقاتیتحق یهاکه تالش یمرکز تخصص کی یتوسعه

و  رساند،ینفع م عیرشد سر یو دارا شرفتهیبخش پ کی، در یتخصص نیتوسعه چن یلهیاقتصاد به وس یبه گوناگون کند؛یم

سود  اریبس یقاتیتحق یهاافتهیاز  تواندیم یسالمت یهامراقبت ستمیس رایز کند،یخدمت م تیجمع یبه منافع کل نیهمچن

 .شودیم یبهداشت عموم ستمیدر س نهیلقوه باعث کاهش هزببرند و به طور با

 PERSONALIZED MEDICINEلوکزامبورگ ) یشخص یپزشک ومیکنسرس 

CONSORTIUM, PMC) 

شد.  جادیها او متمرکز کردن تالش یکنندگان اصلتبه مشارک وستنیلوکزامبورگ به منظور پ یشخص یپزشک ومی، کنسرس2010سال  در

زود  صیبه طور مؤثرتر، از تشخ یماریب تیریو مد صیبه منظور تشخ ومارکرها،یب یانتخاب و اعتبارسنج یها بر روآن یقاتیتحق یهاپروژه

لوکزامبورگ  شودیکه باعث م دهدیانجام م قاتیتحق نهیرا در زم ییهابرنامه نیهمچن PMC. پردازدیم یدرمان یریگیپ قیهنگام از طر

تمرکز آن عبارتند از سرطان  هیاول یهاشود. حوزه لیتبد یمل یبهداشت یهامراقبت ستمیدر س یصشخ یدر اتخاذ پزشک یبه رهبر جهان

کرده  یمعمول تیگروه جمع کی تیریو مد جادیشروع به ا نیهمچن PMC را،ی. اخنسونیپارک یماریو ب ابتیروده بزرگ و پستان(، د ه،ی)ر

توسعه  یدر مورد چگونگ یاطالعات مهم نیو همچن رودیبه کار م گرید یقاتیتحق یهابرنامه یگروه کنترل برا کیاست که به عنوان 

 .کندیارائه م تیدر جمع یماریب

PMC نیکمک به ا یاست. برا دیجد یهایهمکار تیلوکزامبورگ و تقو در پزشکان و محققان نیب دیجد یهایهمکار جادیمشتاق ا 

 توسعه داده است. دیجد یهاابتکار ختنیبرانگ یرا برا PMC FUND کی PMC ،فرآیند

 یعلوم زندگ یهاشگامیپ گرید 
 هاشرکت نجایآغاز به کار کرد. از ا 2014است که در سال  زبانیم اتتأسیس کی (The House of BioHealthی سالمت زیستی )خانه

 .شوندیسراسر جهان متصل م به نیو همچن کنندیو رشد م تیفعال یمحل یقاتیمراکز تحق یکیدر نزد

LetzBio رو به رشد مرتبط با  قیتحق یبخش موفق اقتصاد کیبه عنوان  یستیعلوم ز کیاست که هدف آن تحر یجار یپروژه مل کی

نشان  یبرا 2014سال  لیبخش است که در اوا نیبه ا افتهیاختصاص  تیوب سا کی، LetzBio.luو مشارکت است.  ینوآور ،یستیعلم ز

 عمل کرد. یبه عنوان نقطه مرکز زینبخش و  نیا یهاتیدادن تمام فعال
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 پاک یهافناوری  
 یطیمح ستیز یهازباله و سازه تیریمد ،پذیردیتجد یانرژ یتخصص یهااز شرکت یسبز در قلب دولت لوکزامبورگ قرار دارد. تعداد مسائل

 یهامدل یخود و حرکت به سو یهاتیفعال یطیمح ستیها در کاهش اثرات زوکارکسباز  نیدر لوکزامبورگ مستقر هستند. دولت همچن

ه مقرون ب یلوکزامبورگ با ارائه انرژ یپذیراز رقابت نانیاطم یتالش دولت برا یدر راستا هانی. همه اکندیم یبانیپشت وکارکسب داریپا

به اضافه  لیکه ما یاننیکارآفر یجذاب را برا یاقتصاد طیمح کیپذیر است. لوکزامبورگ دیتجد یانرژ یهابخش شتریصرفه و توسعه ب

 داریز پامتمرکز بر سه حوزه مهم: اقتصاد مدور، ساخت و سا یسازی استفاده از مواد، منابع و انرژنهیو با به کندیکردن ارزش هستند، ارائه م

 .شودیرشد م جادیو تحرک، باعث ا

 به اقتصاد مدور متعهد 
 ،یمانمصالح ساخت ینیگزیسالم تا اجاره فوالد و جا یداخل یمدور اعم از فضا یصادخود را از نظر ابتکارات اقت یرهبر جیبه تدر لوکزامبورگ

مدور،  یها. تعهد به مدلدهدینشان م کند،یم یاندازای که تدارکات و خدمات مدور را راهاجاره عیبر دانش و صنا یاطالعات مبتن فناوریبا 

اطالعات و ارتباطات و  فناوری دیتول نهیدر زم فناوریبخش  نیارکات و همچنو تد یخرده فروش د،یمانند ساخت و ساز، تول یسنت عیصنا

 کردیرو نیاست که ا یدیجد یمال یهامدل یلوکزامبورگ، در حال توسعه یبخش مال ی. حتدهدیرا تحت تأثیر قرار م یسه بعد دیتول

و  ی( تکنولوژLISTلوکزامبورگ ) فناوریو  یعلم( مؤسسه ERIN) ستیز طیمح یو نوآور قاتی. بخش تحقکندیم یبانیمتضاد را پشت

. دانشگاه دهدیتوسعه م یصنعت یدر کنار شرکا ریدپذیو تجد یعیاستفاده و حفظ منابع طب ،یابینظارت بهتر، ارز یرا برا ییهاابزار

( ینور یروزای)ن کیائفتوولت ی، به خصوص در مهندسی پاک(هاوری)فنا CleanTechبخش  یرا برا یپروژه خاص نیلوکزامبورگ همچن

 .کندیم تیهدا دار،یپا یو انرژ

 یپاک یدولت متعهد به حرکت به سو کی 
 یدولت برا یهااز برنامه یپاک در لوکزامبورگ را بخش یهافناوری یبرا یاستراتژ Étienne Schneiderاقتصاد  ری، وز2012ماه اوت  در

خودرو،  یمانند اجزا ییاهنهی( در زمیتوسعه و نوآور ق،ی)تحق RDI یبرا یبتخصص خو یکشور دارا نیکرد. ا یمعرف یاقتصاد یگوناگون

 نیهدف ا ،هانهیزم نیپاک و تدارکات است. در تمام ا یهافناوریسالمت،  یهافناوری یبرا تیظرف جادیو مواد است و در حال ا کیپالست

 .کنندیکمک م یاقتصاد یهاتیفعال نیکه به رشد چن میشبکه از نوآوران را حفظ کن کیاست که 

مرتبط با  اریبس یهابخش انیدر م یاز همکار یبردارو بهره یتنوع اقتصاد یهااستیس و یانرژ یهااستیس بین وندیپ از طریق ایجاد

دولت  پاک، یهایفن آور یخواهد شد. با قرار دادن لوکزامبورگ در نقشه برا دیتأک بر این امر ،ICTو  یمال هایبخش همانند گر،یکدی

 قیها را تشوآن یصادرات یهاتیادامه دهد و فعال یتأسیس شده لوکزامبورگ یهاشرکت وسعهاز ت تیحما یخود را برا یهاقصد دارد تالش

تجارت مطلوب خود  طیمح ،یکار در سطوح رقابت یهانهیها و هزبر شرکت اتیبر ارزش افزوده، مال اتیمال یهابا حفظ نرخ نیکند. همچن

 خواهد کرد.را حفظ 

 یهاکه متعهد به بهبود تالش ییهاوکارکسب یبانیپشت یبرا یاریبس زهیو انگ تیدولت لوکزامبورگ ن یوجود دارد و از سو یادیز مشاغل

کار  IFSB (Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment)در کنار  Neobuildخود هستند، وجود دارد.  یطیمح ستیز
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کار خود را  یرویحال ن نیرا توسعه دهد، و در ع داریدهد و ساخت و ساز پا شیو ساز لوکزامبورگ افزا تدر بخش ساختا رقابت را  کندیم

 .دهدیم میتعل 2017در سال  رانهیمهلت مقررات سختگ یهابرطرف کردن چالش یبرا

 یو برتر یعلم تیفیک جادیا یبرا( از پژوهشگران Fond National de la Recherche, FNRلوکزامبورگ ) یمل قاتیتحق صندوق

 .کندیم جیرا ترو یفرهنگ علم نیسازمان همچن نی. اکندیم تیلوکزامبورگ حما یقاتیتحق طیبه منظور بهبود مح

'myenergyاز  تیها حما. هدف آندهدیارائه م یانرژ یپذیر و بهره وردیتجد یهایو اطالعات را در مورد انرژ دهدیم شیرا افزا ی' آگاه

 ها است.وکارکسبتوسط خانوارها و  یکاهش مصرف انرژ

 نفعاال نیارتباط ب کیبا تحر کندیکننده عمل م لیتسه کی(، به عنوان The EcoInnovation Cluster) یطیمح ستیز ینوآور دسته

 یهاو برنامه وکارسبکدر توسعه  تواندی، مLuxinnovation. همراه با کندیم تیحما یاز نوآور یو دولت یمختلف در بخش خصوص

 کمک کند. یگذارهیسرما

و  یگذارهیمانند دفاتر تجارت و سرما یالمللنیب یشرکا ی(، با ساختارهاLuxembourg for Business) وکارکسببرای لوکزامبورگ 

 .کندیم یلوکزامبورگ همکار یهاسفارت

که  باشد، پذیر وزارت اقتصاد امکان یمداوم ارائه شده از سو یاهتیو حما هاقیتشو لیتمام موارد فوق ممکن است به دل ت،ینها در

در علوم  یعال یکه لوکزامبورگ به عنوان مرکز کندیحاصل م نانیو اطم کندیاقتصاد لوکزامبورگ اجرا م یرا برا یمتنوع یراهبردها

 بماند. یتدارکات باق یهاو بخش ICTپاک،  یهایفن آور ،یستیز

LetzGreen )www.letzgreen.lu( یپاک در سطح جهان یهافناوری جیترو نهیاست که در زم ینفعانیتالش مشترک با همه ذ کی 

 کنند.فعالیت می

 امروزه لوکزامبورگ ییفضا صنعت 
 20از  شیده است. لوکزامبورگ امروزه به خانه بش لیدر اروپا تبد نیاتریاز پو یکیلوکزامبورگ از صفر به  ییسال، صنعت فضا 30 یط تنها

، SES (Société Européenne des Satellites) ،LuxSpace یای جهانماهواره یشامل اپراتورها شرفتهیپ اریبس فناوریشرکت 

Euro-Composites ،Gradel  وHITEC Luxembourg و  نیچند بخش از فضا، زم ای کیشرکت در  نیشده است. تمام ا لیتبد

 ،یماهواره ا یهارساختیارتباطات و و ز رینظ ییهانهیتوسعه و خدمات در زم قات،یتحق نهیخدمات فعال هستند و به طور کامل در زم

microsatellitesتند. مشغول هس تیو امن یبر ماهواره، ناوبر یمبتن ییایو در ییهوا کیرافنظارت بر ت ن،یمشاهده زم ،یکیالکتر یروی، ن

 ی( است و در حال حاضر در تعدادEuropean Space Agency, ESAاروپا ) ییلوکزامبورگ عضو سازمان آژانس فضا ،2005از سال 

 .کندیسطح باال شرکت م ESA یهااز برنامه

 یگرفت تا بر رو میتصم 1980به دولت اعتبار داد، که در دهه  توانیم یید بخش فضایتول یصنعت، برا نیدر ا رمعمولیطور غ به

"Société Européenne des Satellites" (SES) یهامشارکت گرید یمدل برا کیبه عنوان  نیو آن را تأسیس کند. ا یگذارهیسرما 

اقتصاد نوآورانه  کی جادیا یبرا یریگ میباعث شده است که تصم SES تی. موفقکندیم جادیامروزه ا گاست که لوکزامبور یدولت یخصوص

 یرا با ادامه اقدامات الزم برا هیو تعهد اول بردنشیکرده است که شجاعت، پ تیلوکزامبورگ از آن زمان حماشود و هر دولت  جادیا یواقع

http://www.letzgreen.lu/
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 لی( را تشکGDP) ملیناخالص  دیاز تول %0.03بخش  نیدولت در ا یهانهیهز ضرآن ادامه دهد. در حال حا شبردیگسترش بخش پ

 .ردیگیقرار م ESAبه برتر پنج رت نیسرانه، در ب طیکه با توجه به شرا دهدیم

و توسعه به شدت  قیمشارکت دارند. تحق یبا صنعت محل کیمربوط به فضا در مشارکت نزد قاتیدر تحق یعموم یقاتیتحق شگاهیآزما هشت

 ارائه دهد. یقابل توجه یتجار لیرا در صورت وجود پتانس میمستق یکمک مال تواندیو م شودیم تیتوسط دولت تأمین و حما

 در لوکزامبورگ ییبخش فضا شتریتوسعه ب یبرا ییفضا یمل استیس کی 
ای گسترده ییفضا استیمستحکم، پر جنب و جوش و نوآورانه، لوکزامبورگ س ییبخش فضا کی جادیا یو قصد خود برا میتصم یراستا در

 کرده است. چهار هدف عمده عبارتند از: جادیرا ا

 در لوکزامبورگ یداقتصا یهاتیفعال یداریکمک به تنوع و پا 

 ینیزم یهاستمیس نیها و همچنارتباطات راه دور و رسانه نهیموجود در زم یهاو ارتقاء مهارت تیتقو 

 ها در بخش، وگسترش مهارت 

  یالمللنیب یهابه شبکه یدسترس قیاز طر هاتیبه فعال یالمللنیبعد ب کینسبت دادن. 

 ییفضا دیجد یهاتیاز فعال تیحما یبرا اقدامات 
کشور  نیسال گذشته، ا 30است. در طول  یو مل ییاقدام در سطوح اروپا نیچند یاجرا ازمندین یمل یفضا یهااستیبه اهداف س یابیدست

 فراهم ینیو کارآفر ینوآور قیرا در جهت تشو ییهاها و بودجهبرنامه ها،استیاز س یبیکرده است و ترک تیاز صنعت حما یبه طور جد

 کرده است.

نظارت  یهانهیلوکزامبورگ، مانند مخابرات، بلکه در زم یخیمورد عالقه تار یهانهی، نه تنها در زمESAمختلف  یهادر برنامه امبورگلوکز

رج در خا ییعمده فضا نفعاال گریچند جانبه با د ایدو جانبه  یهمکار نیمشارکت دارد. دولت همچن زین تیو امن فناوری ،یناوبر ن،یبر زم

 CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) ،DLR (Deutsches Zentrumرا توسعه داده است، مانند  ورگوکزامباز ل

für Luft- und Raumfahrt) یو اداره مل ( هوا و فضاNational Aeronautics and Space Administration, NASA.) 

را  یگذارهیسرما Lux-LAUNCHخود در نظر گرفته است. برنامه  ییاز بخش فضا یبانیپشت یبرنامه را برا نیدولت چند ،یسطح مل در

 یهاسازی بهتر شبکهکپارچهیو  دیجد یهافرصت ییشناسا یبرا یقاتیو تحق یصنعت یهااز سازمان تیبه منظور حما یمطالعات مقدمات یبرا

ست. ا نیای و مشاهده زمماهواره یناوبر ،یاباطات ماهوارهارت یهانهیبا زم تی. اولودهدیارائه م ییدر بخش فضا ییاروپا نفعاال یالمللنیب

کنند  ینوآورانه را بررس یهادهیتا ا کندیکمک مها و به شرکت شودیم تیریمد ESAای است که توسط ، برنامهLuxIMPULSEبرنامه 

ارائه دهد و به به بخش فضایی را  از کارشناسان یدینسل جد ،شده است تا یطراح LuxYGTدهند.  وسعهو آن را در قالب محصوالت ت

پروژه  کیشرکت کننده تا  کی یاست برا یبرنامه شامل فرصت نی. ادهدیمرتبط با فضا آموزش م یهافناوریجوان در  النیفارغ التحص

 انجام بدهد. ESAعضو  کی تیخاص را تحت هدا
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 یدیکل گرانیباز 
 تیریمختلف را مد یهامسائل مربوط به برنامه زیو ن یو مال یگذاراستیس یهاو جنبه کندیحفظ م ESAاقتصاد روابط را با  وزارت

 .کندیم تیپروژه حما یاندازو از راه کندیها باز مبرنامه یو صنعت، راه را برا یعموم قاتیو اهداف تحق یی. وزارت، بر اساس تواناکندیم

Lux Innovationقیو تحق ینوآور ی، آژانس مل (National Agency for Innovation and Researchنقطه تماس مل ،)یبرا ی 

 یهابه شرکت در پروژه لیما یقاتیاز شرکت و مراکز تحق یبانیبه ارائه اطالعات و پشت Luxinnovation ب،یترت نیاست. به هم ESAامور 

 یهابرنامه یمسئول اجرا ته،یرگ در کماز لوکزامبو یندگیاز طرف دولت و به نما زین Luxinovation. پردازدیو توسعه اروپا م قیتحق

 است. EUو  ESA ییفضا

و شرکت و  شودیاداره م Luxinnovation(، که توسط Luxembourg Space Clusterلوکزامبورگ ) ییفضا شاخه نقش

 یهاو توسعه فرصت ییساو شنا یالمللنیدر سطح ب یهمکار کیآن، تحر یاعضا دگاهید شیافزا آورد،یرا گرد هم م یقاتیتحق یهاشگاهیآزما

به  دادهایرو یو برگزار یالمللنیب یهاشگاهیدر کنفرانس و نما یریشاخه حضور چشمگ نیمشترک است. ا یهاپروژه قیاز طر دیجد یتجار

 نفعاالبه طور فعال به  نیشاخه همچن نیدارد. ا گرید یبالقوه کشورها یبا شرکا دارید یآن برا یاعضا یبرا ییهافرصت جادیمنظور ا

 .کندیهستند، کمک م گدر لوکزامبور تیفعال جادیکه عالقه مند به ا یخارج

GLAE (Groupement Luxembourgeois de l’Aéronautique et de l’Espace) ،فضا صنعت هوا یبرا یگروه صنعت کی

آن، مشاوره  یاعضا نیب یارتباط دائم ی. نقش آن برقرارشوندیلوکزامبورگ م ییدر بخش فضا شرویپ یهاآن شامل شرکت یاست که اعضا

 یدگیرس یدولت برا یسخنگو GLAEاست.  یالمللنیو ب یها در سطح ملآن یو اجتماع یتصاداق ،یاها و دفاع از منافع حرفهدادن به آن

 مبورگ است.در لوکزا ییفضا استیس کی جادیو ا ESA یهادر چارچوب برنامه نیبه همه سواالت در رابطه با ابتکارات مسئول

 تماس اطالعات 
Neobuild SA 

5, ZAE Krakelshaff 

L-3290 Bettembourg 

Phone: (+352) 26 59 56 700 

Fax: (+352) 26 59 07 44 

E-mail: info@neobuild.lu 

www.neobuild.lu 

 

National Research Fund (Fonds National de la Rechcere, FNR) 

Maison du Savoir 

2, avenue de l’Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tel: (+352) 26 19 25 - 1 

Fax: (+352) 26 19 25 - 35 

Postal Address: B.P. 1777 

L-1017 Luxembourg 

E-mail: helena.burg@ffdknr.lu 

www.fnr.lu 

mailto:info@neobuild.lu
http://www.neobuild.lu/
mailto:helena.burg@ffdknr.lu
http://www.fnr.lu/
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MyEnergy 

28, rue Michel Rodange 

L-2430 Luxembourg 

Phone: (+352) 40 66 58 

Fax: (+352) 40 66 58 - 2 

E-mail: gilbert.theato@myenergy.lu 

www.myenergy.lu 

 

Luxembourg EcoInnovation Cluster 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-1615 Luxembourg-Kirchberg 

Phone: (+352) 43 62 63 651 

E-mail: marcel.klesen@luxinnovation.lu 

www.ecoinnovationcluster.lu 

 

Luxembourg For Business G.I.E. 

19-21, Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 41 16 

Fax: (+352) 22 34 85 

E-mail: info@luxembourgforbusiness.lu 

www.luxembourgforbusiness.lu 

 

Ministry of the Economy 

Ministère de l’Economie 

19-21, boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 24 78 

Fax: (+352) 46 04 48 

E-mail: info@eco.public.lu 

www.eco.public.lu 

 

Luxinnovation G.I.E. 

National Agency for Innovation and Research 

5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 43 62 63 1 

Fax: (+352) 43 81 20 

E-mail : info@luxinnovation.lu 

www.luxinnovation.lu, www.clusters.lu 

www.innovation.public.lu 

 

 

mailto:gilbert.theato@myenergy.lu
http://www.myenergy.lu/
mailto:marcel.klesen@luxinnovation.lu
http://www.ecoinnovationcluster.lu/
mailto:info@luxembourgforbusiness.lu
http://www.luxembourgforbusiness.lu/
mailto:info@eco.public.lu
http://www.eco.public.lu/
mailto:info@luxinnovation.lu
http://www.luxinnovation.lu/
http://www.clusters.lu/
http://www.innovation.public.lu/
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GLAE a.s.b.l 

7, rue Alcide de Gasperi 

Luxembourg – Kirchberg 

Phone: (+352) 43 53 66 - 1 

Fax: (+352) 43 23 28 

Email: olivier.nicolay@fedil.lu 

www.glae.lu 

  

mailto:olivier.nicolay@fedil.lu
http://www.glae.lu/
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www.amcham.lu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21 فصل
 هایجنبه"(: IP)" معنوی مالکیت

 افزوده ارزش بر مالیات مالیاتی، خاص
  حقوقی و
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 "IP BOXحقوق مالکیت معنوی یبرا یاتیهای مال" لوکزامبورگ: معافیت 
  واجد شرایط

برای درآمدهای خاصی که از حقوق دارد که  یاتیمال میرژ یاروپا است که در حال حاضر نوع هیعضو اتحاد کشورهایاز  یکی لوکزامبورگ

 "(.IP Box)" گیردخاصی را در نظر می یجزئ یهاتیمعافآیند، بدست می  واجد شرایط مالکیت معنوی

 IPی اتیمال هایرژیم ری، همانند سالوکزامبورگ IP Boxرود ار میکنیم که انتظمی تأکید مقاله(، نینوشتن ازمان ) 2015در دسامبر 

با  ، مهم است کهبه همین دلیل. کند رییتغ ایقابل مالحظه به طور کینزد ندهیاروپا، در آ هی"( در اتحادPatent Boxes)مانند " مشابه

 .دیکن یبه روز شده در قانون را بررس راتییهر گونه تغو  IP Boxرژیم  ینونک تی، وضعخود لوکزامبورگ یاتیمشاور مال

 ینیبشیاعمال شوند. پ 2021موجود تا سال  IP Boxاستفاده از  یی، از جمله با توجه به توانا2016در سال  دیانتقال با دیجد نیقوان

 جامع(: ریباشند )غ ریشامل موارد ز دیجد نیقوان شودیم

 هر گونه حقوق IP موجود  به شرکت 2015مبر ادس 31تا  دیبا ،(با تعریف گسترده آن) مرتبط ایهطرف به دست آمده از واجد شرایط

 ند.لوکزامبورگ منتقل شو در

 های تمامی حقوقIP  ،از طرف  ،باشند )به عنوان مثال یو قابل بهره بردار افتهیتوسعه ، 2016 ژوئن 30تا  دیباواجد شرایط دیگر

 لوکزامبورگ( و موجود در شرکتود خشده توسط  جادیا ای غیر مرتبط بدست آمدهاحزاب 

 مزایای IP Box ، تنها در موردIP مل هایی اعمال خواهد شد که تا قبل از مهلت مقرر ذکر شده در باال، وجود داشته باشند )این شا

 نیز میشود(. IPبهبود 

 

 رودیلحظه از زمان، انتظار م نی. در اودنخواهند بدسترس در  یبه طور عموم 2015" هنوز تا دسامبر IP Box" دیجد یاتیمال میرژ نیقوان

 modified nexus" کردیقابل توجه تحت رو یاقتصاد یهاتیبر فعال شتریب دیقابل اجرا باشد و تأک IPاز حقوق  یکم یمحدودهکه 

 OECD’s Baseاست )اقتصادی  توسعه و همکاری سازمانابتکار فرسایش پایگاه و جابجایی سود  منطبق باباشد که  ")رابطه اصالح شده(

Erosion and Profit Shifting.)  

 IP BOXحوزه رژیم  
ه ی کدرآمد خالص ،(Loi concernant l’impôt sur le revenue, LIRلوگزامبورگ ) اتیاز قانون مال Art. 50bis §1 با توجه به

آورد، در صورتی که شرایط مورد بدست می شرایط واجد IPیک مالیات دهنده در لوکزامبورگ از طریق استفاده یا حق بهره برداری از یک 

شود: درآمد ناخالص منهای درآمد خالص در قانون اینگونه تعریف می .برخوردار خواهد شد %80نیاز برآورده شوند، از معافیت مالیاتی 

و کاهش  IPدر تأمین مالی حقوق هایی که با این درآمد ارتباط اقتصادی مستقیمی دارند، شامل افت ارزش سالیانه، افزایش بهره هزینه

ز اناشی  یدرآمد تجاردر بعضی موارد،  نی)و همچن هیو سود سرما (royaltiesها )ازیحق امتشامل عمومًا  تیمعاف نیاهای احتمالی. ارزش

 شود.می (رجوع کنید 3.  1.  21به بخش  –حق ثبت اختراع 
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IP است: ریشامل موارد ز شرایط واجد 

 ( حق تکثیرcopyrights) نرم افزار 

 حق ثبت اختراع (Patents) 

 تجار ئمعال( یTrademarks) 

 هاها و مدلحطر 

 دامنه یهانام 

 

شوند. گیری میهستند، اما به طور بالقوه مشمول بازپس مالیات از کسر دهند به طور کامل قابل، در سالی که رخ میIPی خالص منف درآمد

 .(مراجعه کنید قسمت پایین) به 

 هاتیمحدود 
 اند. به دست آمده یا ایجاد شده 2017دسامبر  31شود که پس از شرایطی اعمال می های واجدIPدر مورد  میرژ نیا

 شود:. شرکت وابسته به صورت زیر تعریف میاز "شرکت وابسته" بدست آورد توانیرا نم IP ن،یعالوه بر ا

 دارد، میکت مستقمشار داریخر آن،سهام  هی٪ از سرما10که در حداقل  یشرکت 

 ای٪ دارد، 10حداقل  میمشارکت مستق داریخرآن، سهام  هیکه در سرما یشرکت 

  از سرمایه سهام خریدار و فروشنده را در اختیار دارد %10به طور مستقیم حداقل که  عمومی شرکت مادریک. 

 

شود، ول اولین سالی که از مزایای این رژیم استفاده میدارند، باید در ط ی، ارتباط مستقیم اقتصادIPبا که شده  عیخالص تجم یهاهزینه

 بیایند. یدر ترازنامه به عنوان یک دارای

IP شود.این رژیم نمی ، مشمولافراد است یخصوص سرمایهاز  یکه بخش 

 خود وکارکسب یبرا افتهیثبت اختراع خود توسعه  کیاستفاده از  
Art. 50bis §2 LIR ر از درآمد مثبت خالصی که اگ %80کند، به میزان خود را توسعه داده و استفاده می که پتنت ایت دهندهایبه مال

 گیرد.پرداخت، معافیت مالیاتی تعلق میها میکرد، به آنشخص ثالثی از آن پتنت استفاده می

ایی که با این درآمد، ارتباط هحق امتیاز ساختگی ناخالص منهای هزینهدرآمد  :شودیم فیتعربه اینصورت خالص مثبت در قانون  درآمد

زیان قابل قبول  باعثی، از درآمد ساختگ %80معافیت  نیاهای احتمالی. اقتصادی مستقیمی دارند، شامل افت ارزش سالیانه، کاهش ارزش

 های از منابع دیگر )مالی، تجاری و غیره( را جبران کند.شود که ممکن است درآمدمالیاتی می
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 شود که مالیات دهنده برای محافظت پتنت درخواست کند.اعمال میهنگامی این رژیم مفید 

 سود سرمایه 
برخوردار شود، اما همچنین ممکن  %80آید، ممکن است )تحت شرایطی( از معافیت بدست می شرایط واجد IPکه از فروش  سود سرمایه

 گیری که در زیر ذکر شده است بشود.است مشمول قانون بازپس

 یریگقانون بازپس 
از  %80، به میزان واجد شرایط IPای ناشی از سود سرمایه ،شودسرمایه گذاری در سهام اعمال می در موردکه  یریگقانون بازپس همانند

اند، مشمول ارتباط مستقیمی دارند و در بین تاریخ خرید و فروش رخ داده IPهایی که با زیان قابل قبول مالیاتی ایجاد شده توسط هزینه

 شود.ت میمالیا

 ارزش گذاری 
 (arm’s length principlesاستقالل و برابری ) بر اساس اصول دیبا افتهیفروخته شود، ارزش تحقق وابسته  طرف کیبه  IPکه  یصورت در

 لوکزامبورگ منتقل شود. موجود در شرکتبه  (at an arm’s lengthی مستقل )متیبه ق دیبا IP ن،یشود. عالوه بر ا نییتع

Art. 50bis §6 برای تعیین قیمت  اگرکند که بیان میIP  هیچ ارزش بازاری وجود نداشته باشد، همان طور که درArt. 27, al. 2 

LIR کرد. نییتع یمعنو تیمالک یابیارز یشناخته شده برا یهاتوجه به روشبازاری تخمینی آن را با ارزش توان مشخص شده است، می 

خ های کوچک یا متوسط را دارند )همانطور که در فرمان لوکزامبورگی به تاریی شناخته شدن به عنوان بنگاهبراالزم  شرایطکه  ییهاشرکت

 .های ایجاد آن ارزش گذاری کننداز هزینه %110را بر حسب  IPتوانند در زمان انتقال، مشخص شده است(، می 2005مارس  16

 دارایی خالصبر  اتیمال 
هستند که بر  %0.05 ( با نرخNet Worth Tax, NWT) خالص بر دارایی اتیمشمول مال ،کزامبورگلو یهاشرکت دهندگان اتیمال

 .شودیم نییسال تع یها در ابتداآن ییاساس ارزش خالص دارا

IP  معاف از مالیات است %100به طور واجد شرایط. 

 های تکلیفی خارجیمالیات 
های خاصی از مالیات بر درآمد شرکت لوکزامبورگ تواند با محدودیتشود، میال میهرگونه مالیات تکلیفی خارجی که بر حق امتیاز اعم

 مالیات از کسر کسر شود. اگر نتوان از قسمتی از مالیات تکلیفی خارجی به عنوان اعتبار استفاده کرد، بنابراین آن به عنوان یک هزینه قابل

 باشد.ی بر مشاغل شهری اجرایی نمیماند. سیستم اعتبار مالیاتی برای اهداف مالیاتباقی می
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از معاهدات دوگانه  یعیاز شبکه وس نیاروپا و همچن هیاتحاد یهااز دستورالعمل توانندیلوکزامبورگ عماًل م اتیمشمول مال یهاشرکت

 یخارج ی تکلیفیهااتیمال یبه طور قابل توجه تواندیم؛ این امر مند شوندبهره است، دهیرس بیکه توسط لوکزامبورگ به تصو یاتیمال

 حذف کند.  ایشده را کاهش داده  افتیدر ازیحق امت اعمال شده بر روی

 (Value-Added Tax, VAT) بر ارزش افزوده اتیمال 
( Luxembourg VAT, LVATمالیات بر ارزش افزوده اروپایی و قانون مالیات بر ارزش افزوده لوکزامبورگ، ) 112 /2006طبق راهبرد 

شرکت  کی ،Art. 4 of the LTVAطبق  .شودیدر نظر گرفته م )خدمات( یاقتصاد تیبه عنوان فعال IPاز  یبردارو بهره فروش

 شود.میبر ارزش افزوده  اتیمشمول مالی فرد یک برای اهداف مالیاتی، همانند دهدیرا انجام م هاتیفعال نیکه ا یلوکزامبورگ

 تیروز پس از شروع فعال 15مدت  باید طی، دهندرا انجام می IPاز  یبرداربهره / فروش / دیخردر لوکزامبورگ که  اتیمشمول مال افراد

به  هارنامه،این اظدوره . بر ارزش افزوده را ارائه کنند اتیاظهارنامه مال دیبا نیها همچنبر ارزش افزوده ثبت نام کنند. آن اتیمال یخود، برا

 بستگی دارد.خارج کشور شده از  افتیخدمات در زانیمگردش ساالنه و 

از یک تأمین ( Luxembourg VAT taxable person, Luxco) لوکزامبورگی بر ارزش افزوده اتیفرد مشمول مال کیکه  یهنگام

شود که این سرویس کند، این طور تلقی میرا خریداری می IPکننده خارجی )که در داخل یا خارج از اتحادیه اروپا مستقر است( یک حق 

 5§65)ماده  شرکت لوکزامبورگیتوسط  افزودهبر ارزش  اتیمال (.LTVA (Art. 17§1 bمرو لوکزامبورگ انجام شده است. )در قل

LTVA  است. استردادقابل  عادی، بر ارزش افزوده اتیمال استرداد نی٪ قابل پرداخت است و با توجه به قوان17( با نرخ 

 :شودیاعمال م ریزهای بر ارزش افزوده اتیمالهای شیوهکزامبورگی، توسط شرکت لو IPو فروش  یبردارمورد بهره در

 لوکزامبورگ است عرضهاست که در لوکزامبورگ مستقر است، محل  اتیمشمول مال یشخص ی،اگر مشتر (Art. 17§1 b) LTVA .)

 (.Art. 61§1 LTVA) بر ارزش افزوده لوکزامبورگ است اتیپرداخت مال مشمولشرکت لوکزامبورگی 

 مشمول  ریشخص غ کی ای اتیشخص مشمول مال کی ایاروپا مستقر است  هیاست که در اتحاد اتیشخص مشمول مال کی یگر مشترا

 and (Art. 17§1 b) کننده خدمات است افتیمحل استقرار درعرضه، اروپا مستقر است، محل  هیکه خارج از اتحاد است اتیمال

17§8 a) LTVA )شود که سرویس به او عرضه میاروپا  هیمستقر در اتحاد اتیتوسط شخص مشمول مال باید بر ارزش افزوده اتیمال

(reverse charge mechanism .تحت قوانین مالیات بر ارزش افزوده محلی وی پرداخت شود ،))مکانیزم هزینه معکوس( 

 محل عرضه در لوکزامبورگ استاروپا مستقر شده است،  هیاست که در اتحاد اتیمال رمشمولیشخص غ کی یکه مشتر یدر صورت 

(Art. 17§1 c) LTVA .) بر ارزش افزوده لوکزامبورگ است اتیپرداخت مال مشمولشرکت لوکزامبورگی (Art. 61§1 LTVA.) 

 یحسابدار شیوه 
 IP بیاید.نامشهود"  یهاییتحت عنوان "دارا دیبا ،شرکت در نظر گرفته شده است یهاتیاستفاده مداوم در فعال یکه برا 

 در  یگذارهیسرماممکن است موارد  یدر بعضIP ( در چن یریگبدون کنترل، بدون اندازه یعنی،خطرناک باشد .)یموارد نیقابل اعتماد، 

 ی دیگر محاسبه شود.هاکاماٌل هزینه در نطر گرفته شده، و یا به عنوان هزینه میبه طور مستق IPممکن است 
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  عمومٌاIP شود. اگر عمر برداری از آن، هر کدام که کوتاه تر است، مستهلکآن و یا دوره حق بهره باید در طول عمر مفید اقتصاری 

 مطابق با آن اصالح شود. دیبا استهالکدوره  اقتصادی آن کاهش یابد،

  ارزش  یصورت کاهش دائمدرIP.باید این کاهش بهای غیرمعمول ثبت شود ، 

 حاصل از هایدرآمد IPاین  رفعالیغ ایفعال  مالکیتبسته  د،نشویته مشناخحق امتیاز  ، که به عنوانIPباید در صورتحساب درآمد ، 

 طبقه بندی شوند.

 افزارنرم (COPYRIGHTSتکثیر ) حق 
اگر  ی،وتریبرنامه کامپ کیبار اصالح شده است.  نیکه چندپذیرد صورت می 2001 لیآور 18قانون  لهیافزار بوسنرم حق تکثیراز  حفاظت

 محافظت شود.  تکثیرتوسط حق  تواندیم و اصیل باشد،ابتکاری کار  کی

 Office) بنلوکس یمعنو تیدفتر حقوق مالک قیاز طر نیآنال تشکیل پروندهبا  ژهیو به و به هر طریقی توانیافزار را منرم هیته خیتار مدارک

Benelux de la Propriété Intellectuelle, OBPI .کندینم جادیا ی مستقلی رامعنو تیق مالکحتشکیل پرونده آنالین ( ارائه داد. 

قی بااو  ذینغعان قانونیسال پس از مرگ او به نفع هر وارثان و  70افزار و نرم عمر سازندهتمام طول  ، درافزارزمان حفاظت از نرم مدت

نوی مع تیشده باشد، تمام حقوق مالک هیهت شخص دستور کارفرمای مطابق با ای در قالب اشتغال او وکارمند  کیافزار توسط . اگر نرمماندمی

ری بیان طور دیگمقررات قرارداد در  نکهیمگر ا رد،یگی( به کارفرما تعلق معیانطباق و توز ،تکثیربه نرم افزار )به عنوان مثال حقوق  وطمرب

 شده باشد.

 Bern Convention for the Protection of Literary andی برن )و هنر یاز آثار ادب تیحما ونیکنوانسعضو  لوکزامبورگکشور 

Artistic.یورهاآثار در کش یاصل سازندهاز  ،تشریفات دیگریگونه  چیه نیاز به بدون ،شوند هیکه آثار ته ایلحظهاز  ونیکنوانس نیا ( است 

 .کندیبرن محافظت م ونیعضو کنوانس

 (PATENT)َپِتنت،  ثبت اختراع حق 
د، معیار زیر را داشته باش 3اینکه اختراعی قابل ثبت کردن باشد، باید  یبرا بار اصالح شده است، که چندین 1992 ژوئیه 20قانون  طبق

و حق موقت منحصر به فرد با ثبت نام  یداشته باشد. در صورت یکاربرد صنعتال ( احتم3باشد و ) مبتکرانه( 2باشد، ) دیجد( 1باید )

عموم  یاز اختراع خود را برا یشرح مفصل یر درخواست ثبت اختراع خود به اندازه کافکه مخترع د شودیارائه م یبه اختراع فن ایمنطقه

 در هر کشوری که مایل است حق انحصاری داشته باشد، پتنت دریافت کند. دیشرح داده باشد. مخترع با

 ت تمام این موارد با یکدیگر یکسانتوان از طریق ثبت پتنت از اختراع محافظت کرد، محافظمتفاوت می یدر لوکزامبورگ از سه روش ادار

 است:

 اعتبار دارد و در آن پتنت ملی لوکزامبورگ توسط دفتر مالکیت معنوی )ماه  18 بًایکه تقر یروش داخلOffice de la Propriété 

Intellectuelleشود.شود. در این روش قابلیت تبت اختراع به عنوان یک پتنت ارزیابی نمی( در وزارت اقتصاد اعطا می 
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 در آن و اعتبار داردسال  3عمومًا  یی کهروش اروپا کی ( توسط دفتر پتنت اروپاEuropean Patents Office, EPOپتنت ) ا اروپ

و اگر  دشویم یبررس جدیت بادرخواست . در این روش (دادکشور اروپایی را پوشش می 38، 2015شود )این پتنت در ژانویه اعطا می

 شود.، درخواست رد میبرآورده نشودثبت اختراع  یارهایمع

 این روش مشمول کشور بدست آورد( 148را در  یک پتنت تواندیم یمتقاض از طریق ثبت یک درخواست،) یالمللنیروش ب کی .

باشد و توسط سازمان جهانی می 1970ژوئن  19( به تاریخ Patents Cooperation Treaty, PCTمعاهده همکاری ثبت اختراع )

شود که نهایتًا منجر به اخذ پتنت ملی ( بررسی میWorld Intellectual Property Organization, WIPOمعنوی ) مالکیت

 شود.لوکزامبورگ یا پتنت اروپا می

 اشپروندهثبت  خیسال از تار ستیبه مدت ب ،را پرداخت کند دیتمد نهیهر سال هز به شرطی که صاحب پتنت ،این امتیاز افتیاز در پس

 .شوندیم یمنقض یقاتیسال بدون گزارش تحق 6پس از  های لوکزامبورگپتنت. شودیحفاظت برخوردار ماز 

حفاظت  یلیتکم یهایو گواه تر استراحت هاپتنتبا  سهیدر مقا هااخذ آن که ،یمل نیتحت قوان یسودمند داخل یهامدل

(complementary certificates of protection, CCPبرا )ت دارویی و محصوالت دارویی گیاهی مشمول رژیم مالیاتی محصوال ی

IP .هستند 

www.bibliopi.lu 

 هاو مدل هاحطر ،ینام تجار ای یتجار عالمت 
، به عنوان مالکیت معنوی 2006مه  16، تحت قانون هاها و مدلطرح نیو همچن ،یتجار یهانام ای( و های بازرگانینام)و  یتجار ئمعال

ها و میالدی، حفاظت از عالئم تجاری و طرح 70گیرند. از دهه ( قرار میBenelux Conventionتحت حمایت کنوانسیون بنلوکس )

 گیرند.ها در لوکزامبورگ تحت حمایت مقررات بنلوکس قرار میمدل

 Benelux Officeورت رسمی( در دفتر مالکیت معنوی بنلوکس )بنلوکس، باید اول )به ص یعالمت تجار یانحصار حقبرای دریافت 

of Intellectual Property.نیبصورت آنال توانیدرخواست را م نیا ( ثبت نام کنید (www.boip.int انجام داد. دفتر بنلوکس قبل )

ماه طول  4 بًای. روند ثبت نام تقرآوردحقیقی به عمل میو  یرسم یبررس کی یرثبت نام، از عالمت تجا یگواه کیاز ثبت نام و صدور 

ماه قبل از تاریخ انتقای ثبت نام، آن را برای  6ن با پرداخت مالیات توایو مسال اعتبار دارد  10ی بنلوکس . ثبت عالئم تجارکشدیم

 اعتبار دارد.مبورگ هلند و لوکزا ک،ی. حفاظت در بلژساله بعدی تمدید کرد 10های دوره

حق استفاده از برای  ینام تجار کیبا  یاورزشکار حرفه کیمثال،  یرا تحت نام خود ثبت کند )برا یعالمت تجار کی تواندیفرد م هر

 (.ردیگیقرار نم IP میرژ حورهکه در شود ای برخوردار میخود از امتیاز ویژه ریتصو

در "مجله ثبت نام  نیاان در بنلوکس برای یک طرح یا مدل یک حق انحصاری بدست آورد. توی، میرسم یبررستنها با ثبت نام و یک 

. شودمیمنتشر (" Bulletin International des dessins ou modèles – International Design Gazetteالمللی طرح )بین

 توان آن را، میانقضا ثبت نام خیماه قبل از تار 12نام  ثبت اتیپرداخت مالاز طریق  و اعتبار داردسال  5مدل  کی ایطرح  کیثبت نام 

 تمدید کرد. متوالیساله  5چهار دوره  یابر

http://www.bibliopi.lu/
http://www.boip.int/
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ی اروپایی، یک سیستم ثبت نام مستقل و خودمختار است های جامعهها و مدلدر کنار حفاظت بنلوکس، حفاظت از عالئم تجاری و طرح

جامعه توسط  یهامدل ایها جامعه و طرح یثبت نام عالئم تجارکند. اروپا فراهم می ای را در سراسر قلمرو اتحادیهکه حفاظت یکپارچه

 (Alicante) کانتهی( در آلOffice for Harmonization in the Internal Market, OHIM) یدر بازار داخل یدفتر هماهنگ

 تمسی)مطابق س یالمللنیدرخواست ب کی قیکزامبورگ از طردر لو توانندیم زیها نها و مدلطرح ،ی. عالئم تجارشودیم تیریمد ایاسپان

 Hague Agreement for) هاها و مدلطرح ینامه الهه براو توافق( Madrid system for trademarksعالئم تجاری مادرید )

designs and models) .محافظت شوند 

www.boip.int, http://oami.europa.eu 

 (DOMAIN NAME)دامنه  نام 
( شوند" و غیره ختم میlu" ،".fr" ،".uk.به " کهای دامنه های)مانند نام ییایدامنه جغراف یهامربوط به نام هاینام بر اکثر ثبت نظارت

که تحت نظارت سازمان " و غیره com" ،".net" ،".org.ه "دامن یهانام بر خالف)شود مربوطه انجام می یدولتنظارتی مقامات توسط 

 Internet Corporation for Assigned Names andاختصاص یافته ) هایو شماره هانام یبرا ینترنتیشرکت ا یالمللنیب

Numbers, ICANN)بنیاد  نام دامنه از سی؛ به عنوان مثال، سروRestena a.s.b.l در لوکزامبور( گDNS-LU.) و عملکرد  سازمان

 کی قیطر ازنام دامنه نام این هستند که ثبت مندزایاز دفاتر ثبت ن یمتفاوت است. بعض اریبس گریبه کشور د یاز کشور ،مختلف یهاثبت

نه نام دام توانندیکه م ،گذارندرا بر عهده متقاضی ثبت میانتخاب  گر،ید یهاثبت ؛انجام شودنام معتبر دفتر ثبت کی ای رسمی ثبت کننده

 رسمی بگذارد. ثبت کنندهاین کار را بر عهده یک  ایبا ثبت نام ثبت کنند  مًایمستق را

و  شودیانجام م(" شودیم یرساناول به او خدمت د،یایاول ب یهر کس) first come, first served" اصولنام نام دامنه، با توجه به  ثبت

ل انتقا ایثبت نام نام دامنه، ادامه آن در ثبت، حذف ثبت ل وجود حقوقی برای اشخاص ثالث وجود ندارد. هیچ کنترل مقدماتی برای احتما

 توافق شده است. ،شودتنظیم می رسمی ثبت کننده دفتر ثبت یامالکان نام دامنه و  نیکه ب ییدر قراردادها ،آن

که به  DNS-LU قی)از طر Restenaتوسط  میبه صورت مستق واندتی، مباشدمی ساالنه نهیپرداخت هز که مشمول نام نام دامنه ثبت

معتبر شناخته شده است  Restenaمنظور توسط  نیا یکه برارسمی  یاکننده توسط ثبت ای(، کندیعمل م رسمی کنندهعنوان ثبت

(www.restena.lu.انجام شود ) 

 کیحفاظت از  دهد.میبلکه تنها حق استفاده از آن را دهد، ه تقاضاکننده ثبت حق انحصاری آن نام دامنه را نمیب ،نام دامنه کینام  ثبت

نامی را داشته باشد.ثبت چنین  طیشرا ، به شرط اینکهبدست آورد یعالمت تجار کیثبت نام به عنوان  قیاز طر توانینام دامنه را م  

www.dns.lu 

 LUXORR تیمأمور -تکثیرحق  انطباق 
 کی دارد. یاندهیفزا تیها اهمآن یقانون حق تکثیر میو رژ ICT عی، محتوا و صناهدر حال ظهور امروز د اطالعات و دانش بنیاناقتصا در

( ایاالت متحده را به GDPاخالص ملی )واقعی، ارزش افزوده تولید ن نرخ رشد ساالنه از لحاظرا ای هسته صنایع حق تکثیر 70ریمطالعه اخ

                                                           
70 Copyright Industries in the U.S. Economy: The 2014 Report, by Stephen E. Siwek, Economists Incorporated, prepared 

for the International Intellectual Property Alliance (IIPA). 

http://www.boip.int/
http://oami.europa.eu/
http://www.restena.lu/
http://www.dns.lu/
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عنوان یک بخش اقتصادی پیشرو معرفی کرده است و به طور کلی از آن به عنوان یک موتور کلیدی برای رشد اقتصاد ایاالت متحده یاد 

داشت که "در  لوکزامبورگ اظهار دولت دارند. ی عملکرد بهتریسنت ییایمیش عیدر حال حاضر نسبت به صنا یحت عیصنا نیاکرده است.

را به  یکه رقابت جهانهستند  یانوآورانه یهادهیا اینها از معادله هستند؛ یثابت تنها بخش یهاییو دارا هانهی، هزهامروز اقتصاد دانش بنیان

که ارائه دهد  یتیو حما واکنشی طیمح کیتا  کندیدولت تالش م نیچالش آگاه است و بنابرا نیاز ا ی. لوکزامبورگ به خوبدنآوریوجود م

  71کند."دهد و مدیریت مالکیت معنوی را ترویج میها پاداش میها و برتریکند، به نوآوریرا ایجاد و تحریک می پژوهش

 Luxorr (Luxembourg Organization for Reproductionذکر شده در لوکزامبورگ توسط  یمعنو تیمالک تیریاز مد یبخش

Rights است که توسط جمعی  حق تکثیر تیریسازمان مد کی تضمین شده است. این سازمان (دد لوکزامبورگ)سازمان حقوق تکثیر مج

 Sacem مانند ،وجود دارند یگرید یتیریمد یهاسازمانسایر حقوق تکثیر نیز  تیریمد یبرادر لوکزامبورگ، شده است ) دییاقتصاد تأ ریوز

Luxembourg ای ،یصوت آثار یبرا Algoa ی(.و بصر یسمع آثار یبرا 

 ،حق تکثیردر مورد )که چندین بار اصالح شده است(،  2001 لیآور 18مؤثر مقررات قانون  ، پیاده سازیLuxorr تیمأمور ترینقابل توجه

به نفع  یاز آثار ذهنحفاظت  طیقانون شرا نیا ها در قلمرو لوکزامبورگ است.داده یهاگاهیو پا (neighboring rightsمرتبط )حقوق 

هایی که حق امتیاز را جمع کند و از طریق شرکتها را مشخص میآن (successors-in-titleبر حق ) نشانیجانش ای هاندگان آنساز

تمام ها، ی کار آنکند. برای پیگیری و ادامههایی را برای پیاده سازی حقوق تکثیر این افراد سازماندهی میکنند، روشآوری و توزیع می

 ای (reprographic) چاپ دیتجد یهاکیتکن قیاز طر دیبا کنند،یم تیکه در اقتصاد لوکزامبورگ فعال یو خصوص یدولت انیمتقاض

 مسئولیت دارد که Luxorr. کنند یبرداریکپی لوکزامبورگی یا خارجی خود محافظت شده یریو تصو یآثار متن ، ازکردن یتالیجید

های مالکیت معنوی را جمع آوری کند و تخصیص دهد. لوکزامبورگ، حق امتیاز 2004وئن ژ 30و مقررات  قانون مذکور 66مطابق با ماده 

 قیاز طرهایی است که مسئول اداره و ارائه حق تکثیر در رابطه با حقوق تکثیر مجدد لوکزامبورگ در مورد آژانس 2004ژوئن  30مقررات 

ی ثابت که بخصوص در شکل کتاب، جراید و یا ریتصو آثار و یمتنآثار  کردن یتالیجید ای (reprographic) چاپ دیتجد یهاکیتکن

 سایتهای اینترنتی به شکل قانونی در رسترس عموم قرار داده شده اند، هستند. 

ها نیاز و دیجیتال سازی که آن چاپ دیتجد یهاکیتکنبرای کاربران مجوز تکثیر از طریق  از طریق یک قرارداد، Luxorrمنظور،  نیا یبرا

 .کندیم یآورجمع آورد،یمجوزها به وجود م نیرا که ا یازیحق امتکند و ند را صادر میدار

  

luxorr 

(Luxembourg Organisation For Reproduction Rights), asbl 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-1615 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 68 35 76 

Fax: (+352) 26 68 35 77 

E-mail: info@luxorr.lu 

www.luxorr.lu 

  

                                                           
71 Luxembourg, An Attractive IP Destination, by Ministry of the Economy and Foreign Trade of the Grand Duchy of 
Luxembourg, 2010 

mailto:info@luxorr.lu
http://www.luxorr.lu/
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 (VALUE-ADDED TAX, VATبر ارزش افزوده ) اتیمال 
 ورگلوکزامب

 هایدراهبرمقررات  ی، با اجرا1979سال  هیفور 12 خیبر ارزش افزوده در تار اتیبر ارزش افزوده لوگزامبورگ توسط قانون مال اتیمال ستمیس

 اصالح شده است، مشخص شده است.ها طول سال که درراهبرد  نیام 6توسط  ژهیو به و ،اروپا هیاتحاد

که شامل عرضه کاالها  یتجار یهاتیبر تمام فعال صورتحساب، متیاز ق یاست که به عنوان درصد یکل اتیمال کیبر ارزش افزوده  اتیمال

بر  اتیافراد مشمول مالتوسط  بر ارزش افزوده اتیمصرف، مال بر اتیمال کیعنوان  به .شودیاعمال م ،دنشویو خدمات در لوکزامبورگ م

این هزینه را مصرف کننده نهایی  تی( و در نهاoutput VAT) نشویم یآور عجمبه نمایندگی از مقامات لوکزامبورگی  ارزش افزوده

 شود.متحمل می

 اتیمقدار مال ها حق دارند کهبماند: آن یباق نهیبر ارزش افزوده به عنوان هز اتیافراد مشمول مال یبرا دیبر ارزش افزوده نبا اتیمال ن،یبنابرا

باز  ( راinput VATاند )داف تجاری به افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده دیگر پرداخت کردهای که در ازای خرید با اهبر ارزش افزوده

 اشد.ها را محدود کرده بهای استثنایی خاصی را انجام دهند که استرداد مالیات بر ارزش افزوده به آنها فعالیتپس بگیرند، مگر اینکه آن

که به تأمین کنندگان پرداخت شده است،  input VATرا پس از کسر  output VATمازاد افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقدار 

در هنگام ثبت  یابه صورت دورهیات بر ارزش افزوده و کسر اتیمال هایکنند. پرداختبه مقامات مالیاتی لوکزامبورگ پرداخت می

 .ردیگیبر ارزش افزوده صورت م اتیمال هایاظهارنامه

 مرجع ذی صالح 
 Administration de l’Enregistrement et desدر لوکزامبورگ،  بر ارزش افزوده اتیمال یآورجمع یبرا رجع ذیصالحم

72Domaines سایتی که در آن مراجع ذیصالح بر حسب موقعیت در آن ذکر باشد. )برای مشاهده اطالعات تماس و دسترسی به وبمی

 مراجعه کنید( 3.  22اند، به بخش شده

 اتیمال یثبت نام برا ،بر ارزش افزوده اتیمال یآورو جمع به کسر کردنشروع برای بر ارزش افزوده  اتیفرد مشمول مال کی یه اول برامرحل

 اند:های دفاتر به صورت زیر تخصیص داده شدهیتمنظور، صالح نیا یبرا در مرجع ذیصالح است. بر ارزش افزوده

ترونیکی، که به دلیل ارائه خدمات مخابراتی، پخش و خدمات الکبر ارزش افزوده در لوکزامبورگ  اتیل مالافراد مشمو، 2015 هیژانو 1 خیتار از

ش توانند از طریق ثبت نام در پورتال مالیات بر ارزهای دیگر اتحادیه اروپا هستند، میمشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کشور

( برای ارائه اظهارنامه کلی و VAT MOSS, Value-Added Tax - Mini One-Stop-Shopلوکزامبورگ ) MOSSافزوده 

که توسط  یخدمات مشابه یبرا نیپورتال همچن نیاکشور دیگر عضو اتحاد اروپا به صورت یکجا اقدام کنند.  27پرداخت مالیات در 

 باشد.در دسترس می ،شودیاروپا عرضه م هیاتحاد ریغ کنندگاننیتأم
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 زیرمجموعه ح. دفاتر ذی صال2

نیامده: به ساختار اجتماعی شخص  1هایی که در برای فعالیت

 مشمول مالیات و استان محل تاسیس بستگی دارد

 . دفاتر تخصصی1

 فعالیت شخص مشمول مالیات

 

Limited Company (SA) established in the 

Cantons of Luxembourg and Mersch 

n/a Luxembourg I 

Other than SA and SARL, established in the 

Cantons of Luxembourg and Mersch 

n/a Luxembourg II 

n/a Financial services Luxembourg III 

Established in the Cantons of Echternach, 

Grevenmacher and Remich 

Industry, commercial 

supermarkets whose annual 

turnover > 6,250,000EUR 

Luxembourg IV 

Limited Liability Company (SARL) established 

in the Cantons of Luxembourg and Mersch 

n/a Luxembourg V 

Non resident taxable persons (all activities) n/a Luxembourg X 

VAT refunds to non resident persons n/a Luxembourg XI 

Etablished in the Canton of Esch sur Alzette n/a Esch I 

Etablished in the Canton of Capellen Cars business including leasing, 

road transport 

Esch II 

Etablished in the Cantons of Clervaux, Diekirch, 

Redange-sur-Attert, Vianden and Wiltz 

n/a Diekirch I 

n/a Real estate activities Diekirch II 

 بر ارزش افزوده لوکزامبورگ اتیمال یثبت نام برا 
ر ارزش دهد که باید برای آن اظهارنامه ارائه کند و مالیات بای را انجام میهبر ارزش افزود اتیمشمول مال تیکه بطور مستقل فعال یفرد هر

فرد باشد( و تعلق آن )متعلق به لوکزامبورگ باشد یا به خارج(،  باشد و یا یک وکارکسبافزوده پرداخت کند، بدون توجه به شخص )یک 

 تیفعالهفته از شروع فعالیت مشمول مالیات بر ارزش افزوده خود، در مرجع ذیصالح برای این مالیات ثبت نام کند. یک  2باید ظرف مدت 

 هر چه باشد. تیفعال آن جهینت ایاست، هدف و  یاقتصاد تیهر گونه فعال ،بر ارزش افزوده اتیمشمول مال

برای یک درخواست خاص صورت  یکیالکترون ای یکاغذاز طریق ایجاد یک پرونده  در مراجع ذیصالح، بر ارزش افزوده اتینام مال ثبت

 ،هاتیشرح فعال ات،یمشمول مال یهاتیشروع فعال خید، از جمله تارنهمراه با درخواست ارائه شو دی. مدارک و اطالعات خاص باگیردمی

 .رهیفرد و غ ییکارت شناسا ای شرکت تیاز وضع یکپ

 یر، مستلزم ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده نیستند:ز افراد

 دیافراد با نی: اکندیتجاوز نم وروی 25،000 از هاآن اتیکه معامالت مشمول مال یبر ارزش افزوده لوکزامبورگ اتیافراد مشمول مال 

مشمول  یهاتیبار درآمد حاصل از فعال کی یسال باید اطالع دهند و مرجع ذیصالحخود را به توسط  اتیمشمول مال یهاتیفعالانجام 

 .ددفتر گزارش دهن نیخود را به ا اتیمال

 به عنوان  آوردبه وجود نمیبر ارزش افزوده را  اتیمال استرداد ها هیچ گونهی آنهاتیکه فعال ایبر ارزش افزوده اتیافراد مشمول مال(

را  مشمول مالیات بر ارزش افزوده اروپا( و از خارج کشور خدمات هیاتحاد انیبه مشتر یمال یهاتیفعالارائه در  ریافراد درگ ،مثال

 .کنندینم افتیدر
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 تیلابر ارزش افزوده مشغول به فع اتیشده در مال قیتعل میمربوط به رژ یهاتیبر ارزش افزوده، که تنها در فعال اتیافراد مشمول مال 

 بر ارزش افزوده لوگزامبورگ آمده است. اتیقانون مال 60bisماده هستند، همانطور که در 

 

آن  بین کشورهای اروپایی یکاالهاخرید  اما دهد،یبر ارزش افزوده را انجام نم اتیمعامالت مشمول مال گونهچیکه ه شخص حقوقی کی

ود، خبین کشورهای اروپایی  یکاالهابرای خرید  زوده لوکزامبورگ ثبت نام کرده وبر ارزش اف اتیمال یبرا دیبایورو است،  10،000بیش از 

 باشد. میبر ارزش افزوده لوکزامبورگ  اتیمال مسئول پرداخت

 بر ارزش افزوده لوکزامبورگ  اتیاظهارنامه مال ثبت 
 نیبر ارزش افزوده و همچن اتیمال هایارنامه، اظهبر ارزش افزوده اتیبر ارزش افزوده، فرد مشمول مال اتیمال یاز ثبت نام برا پس

 تیبه حجم و ماهها اظهارنامه تیو ماه دورهکند. را ارائه می بین کشورهای اروپاییخدمات  ایو /  کاالهای تحویل برا ای های دورهاظهارنامه

 بستگی دارد. هاتیفعال

 ثبت کنند:را  بر ارزش افزوده ساالنه اتیساده مال اظهارنامه کی دیبا ریز افراد

 و خدماتی  آوردبه وجود نمیبر ارزش افزوده را  اتیمال استرداد ها هیچ گونهآن یهاتیکه فعال ایبر ارزش افزوده اتیافراد مشمول مال

 ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.کنند که برای آنرا از خارج کشور دریافت می

 بین کشورهای اروپایی یکاالهاخرید اما  دهد،یبر ارزش افزوده را انجام نم اتیالمعامالت مشمول م گونهچیکه ه شخص حقوقی 

 یورو است. 10،000او بیش از  یکاالها

 

ها یا خدماتی اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده، به حجم معامالت مشمول مالیات ساالنه و / یا مقدار اکتساب کاال دوره زمانی

 ستگی دارد.بدریافت شده از خارج 

 اظهارنامه دورهای اظهارنامه سالیانه

های گردش ساالنه یا خرید کاالها یا خدمات از تأمین کننده

خارجی مشمول مالیات بر ارزش افزوده در لوکزامبورگ )بدون 

 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده(

Yes No Less than EUR 112,000 

Yes Quarterly Exceeds EUR 112,000 but less than EUR 

620,000 

Yes Monthly Exceeds EUR 620,000 
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هایی در دیگر وکارکسبباید توسط افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده که کاالهایی را از لوکزامبورگ به  ای دوره هایاظهارنامه

های وکارکسبای که خدماتی را به ودهدهند و همچنین افراد مشمول مالیات بر ارزش افزکشورهای عضو اتحادیه اروپا تحویل می

 باشند، ثبت شود.کنند که در کشور مشتری مشمول مالیات میمستقر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به غیر از لوکزامبورگ عرضه می

اروپایی کشورهای بین ای برای . . . کاال دوره هایاظهارنامه  

خدمات . . . تحویل کاالها . . . تحویل    

ن استممک  اجباری 

اروپایی برای  کشورهای بین کاال تحویل درصورتی که حجم

یورو بیشتر باشد  50000ماهه پیشین از 3  

 ماهانه

 کشورهای بین هاتحویل ممکن است در صورتی که حجم ممکن است

یورو بیشتر نباشد 50000ماهه پیشین از 3اروپایی برای   

 فصلی

 

 وده لوکزامبورگ بر ارزش افز اتیمال نوشتن صورتحساب 
 اتیمال یالزامات قانون دیبر ارزش افزوده با اتیفرد مشمول مال، بر ارزش افزوده اتیمال حوزهمعامله در  کی یصدور صورتحساب برا هنگام

 بر ارزش افزوده در لوکزامبورگ را برآورده کند:

 اتیمال رمشمولیغ یفرد یمشتر نکهیمگر ا ،صادر شودفاکتور  دیبا شوندیبر ارزش افزوده م اتیکه مشمول مال یمعامالت هیکل یبرا 

انون ق .c., d. or i 44 طبق ماده کهنیمگر ا ایبر ارزش افزوده باشد  اتیبر ارزش افزوده باشد و معامله در لوکزامبورگ مشمول مال

 صندوق( تیریمد ای مهیب ،یمالخدمات باشد. ) از مالیات معاف ، معاملهارزش افزوده لوکزامبورگ بر اتیمال

 شیدر صورت پ ادر آن صورت گرفته است و یبر ارزش افزوده  اتیمشمول مال معاملهبعد ماهی که ام ماه  15قبل از  دیصورتحساب با 

 ، به محض رسید پرداخت صادر شود.پرداخت

 د امکان ، در بعضی موارحال نیا بر ارزش افزوده لوکزامبورگ باشد، با اتیشده توسط قانون مال فیتعر یالزامات قانون یحاو دیفاکتور با

 یورو است(. 100کمتر از که مبلغ ناخالص صورت حساب  یهنگام ژهیبه وهای محدود وجود دارد. )صدور صورتحساب ساده با اشاره

 

 داده شده و خدمات عرضه شده لیتحو یکاالها تیبر ارزش افزوده اعمال شده در لوکزامبورگ با توجه به ماه اتیمال یهانرخ

Includes notably Rates starting 1/1/15 

17% Applicable to all goods and services that are not eligible for a 

reduced rate 

17% 

Certain wines, advertising prints and commercial catalogs, management 

of credit and credit guarantees, management and safekeeping of 

securities, etc. 

Intermediate 14 % 

(appendix C Lux VAT law) 

Gas, firewood, flowers, hairdressers, repair of certain products, cleaning 

in private households, importation of works of art, etc. 

Reduced 8% 

(appendix A Lux VAT Law) 

Books, food including food in restaurants, drinks except alcohols, water 

supply, some pharmaceuticals, hotel, passenger transport, access to 

concerts and theaters, broadcasting and television, etc. 

Super Reduced 3% 

(appendix B Lux VAT Law) 
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 ورگبر ارزش افزوده لوکزامب استرداد مالیات 
های خود کم کنند، برای اینکه افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده مستحق این باشند که بتوانند مقدار مالیات بر ارزش افزوده را از خرید

 ها باید یک صورتحساب مناسب داشته باشند که مطابق با الزامات قانون مالیات بر ارزش افزوده لوکزامبورگ صادر شده باشد.آن

های مالیاتی بعدی در اظهارنامه اند،بر ارزش افزوده در لوکزامبورگ ثبت نام کرده اتیمال یبر ارزش افزوده که برا اتید مشمول مالافرا یبرا

شود که باید هنگامی که اظهارنامه مالیات بر ارزش ، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده( اضافی گزارش میVAT credit) input VATیک 

نجام شخص مشمول مالیات بر ارزش افزوده، با ا وجود نیبا اشود، توسط مقام مسئول بارپرداخت شود. آن دوره ارزیابی می افزوده متناظر با

اخت بازپرد تواند برای بازپرداخت درخواست دهد.قانون مالیات بر ارزش افزوده لوکزامبورگ توضیح داده شده است، می 55روندی که در ماده 

بر ارزش افزوده در  اتیقانون مال 55بر ارزش افزوده درخواست شود که طبق ماده مندرج در ماده  اتیمول مالتوسط شخص مش تواندیم

 .باشدیلوکزامبورگ م

ده، مالیات توانند با انجام روندی تعیین شافراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده خارجی که مستلزم ثبت نام در لوکزامبورگ نیستند، می

د در داخل اند، پس بگیرند. این روند با توجه به این مسئله که فرهای خود پرداخت کردهلوکزامبورگی را که در هزینهبر ارزش افزوده 

 کند.یا خارج از لوکزامبورگ مستقر است، فرق می

VAT taxable person established in another EU 

Member State 

VAT taxable person established in another 

EU Member State 

Refund application shall be filed at the competent 

Luxembourg office: 

Bureau XI - B.P. 31 L-2010 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 905 343 

Refund application shall be filed electronically 

in the member state of establishment of the 

taxable person 

Deadline: 30 June of the following year Deadline: 30 September of the following year 

Paper-based refund request Electronic refund request 

 در لوکزامبورگ کگمر 
. شودیاداره م کیبلژ به قانون گمرگمقررات مربوط  نیو همچناروپا  2454/93و  2913/92قوانین گمرک در لوکزامبورگ توسط  ستمیس

، قانون Union Customs Code) 952/2013 ییمقررات اروپا و از این تاریخ اصالح خواهد شد 2016در ماه مه سال  ستمیس نیا

 گمرکی اتحادیه اروپا( اجرایی خواهند شد.

 است. 73Administration des Douanes et Accises امور گمرکی، یدر لوکزامبورگ برا مرجع ذیصالح

 یدر حالشود، اداره گمرک پرداخت  باید عوارض گمرکی )در صورت وجود( بهبه لوکزامبورگ،  ییاروپا هیاتحاد ریغ یاز واردات کاالها پس

ر ارزش توسط خود وارد کننده لوکزامبورگی ثبت شده برای مالیات بر ارزش افزوده در اظهارنامه مالیات ب بر ارزش افزوده واردات اتیکه مال

بر  او ارزیابی میشود. نتیحه ارزیابی مالیات توصط خود شخص عدم پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات است چرا که مالیات افزوره

 استرداد کسر میشود.  ارزش افزوده قابل پرداخت در همان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از مبلق مالیات بر ارزش افزوده قابل

                                                           
73 www.do.etat.lu 

http://www.do.etat.lu/
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یورو باشد مشمول  22ها کمتر از شوند بطوریکه اگر ارزش آنهای کوچک میول معافیت مالیاتی برای محمولههای کوچک مشممحموله

 شوند.یورو باشد مشمول عوارض گمرکی نمی 150ها کمتر از شوند و اگر ارزش آنمالیات بر ارزش افزوده واردات نمی

 

ارض کاالهایی که مجددًا قصد صادر شدن دارند، اجازه بازپرداخت عو هیچ سیستم استرداد حقوق گمرکی عمومی وجود ندارد که برای

ی های عوارضی وجود دارند که در موارد خاصی از اعمال عوارض گمرگی جلوگیرگمرکی را را بدهد. بنابراین، چندین رژیم معافیت

 کنند.می

Transport non EU products in import VAT and customs duties suspension Transit Procedure 

Store non EU products in import VAT and customs duties suspension Customs Warehouse 

Transform non EU products that will be re-exported in import VAT and 

customs duties suspension 

Inward Processing Relief 

Transform EU products out of the EU : upon re-importation of finished 

products, the value of EU products is deducted from the taxable basis for 

importation 

Outward Processing Relief 

 تماس اطالعات 
Administration de l’Enregistrement et des Domaines 

 

Adresse  :  

1-3 avenue Guillaume 

L-1651 Luxembourg 

 

Adresse postale  :  

Boîte postale 31 

L-2010 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 905 - 1 

Fax: (+352) 45 42 98 

E-mail: info@aed.public.lu 

www.aed.public.lu 

  

mailto:info@aed.public.lu
http://www.aed.public.lu/


 

 : بررسی اجمالی قانون مالیات: مالیات بر ارزش افزوده و گمرک22فصل 

344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.amcham.lu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 فصل
 مالیات: مالیات قانون اجمالی بررسی
  هاشرکت
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 یمعرف 
شود، یک های انجام شده در لوکزامبورگ اعمال میوکارکسبدر مورد  2015 هیژانو 1 خیلوگزامبورگ که از تار یهااتیاز مال فصل نیا

کند و در مورد تمرکز می شرکت کی قیدر لوگزامبورگ از طر وکارکسبام فصل در درجه اول به انج نیاآورد. بررسی اجمالی به عمل می

که  ییهااتی" )مال(میمستق هایاتیمال)direct taxes " در مورد همکند. در این فصل بحث می یارجشرکت خ کی هایشعبهمشارکت و 

که  ییهااتی" )مالمیرمستقیغ هایاتی"مال هم در مورد بر درآمد شرکت( و اتیمانند مال ،شونداعمال می وکارکسب یبر رو میبه طور مستق

بر ارزش افزوده  اتیمربوط به مال مسائلشود. صحبت می(  شودیاعمال م ،شوندیم وکارکسب کیکه شامل  ییهاییدارا ایمبادله خدمات  بر

 فصل جداگانه مطرح شده است. کیدر 

ها کند و سپس از خود مالیاتثبت نام و تشکیل پرونده تمرکز می العجلت، مانند ضربالزامات مختلف مربوط به مالیااین فصل، اول بر روی 

 آورد.یک بررسی اجمالی به عمل می

 چیو به ه دهدیارائه م یاهداف اطالعات یها در لوکزامبورگ را برامربوط به شرکت یاتیاطالعات مال هیفصل، کل نیبه ذکر است که ا الزم

لوکزامبورگ  ای دری حرفهاتیبا مشاوران مال ی،اتیهمه مسائل مال یکه برا میکنیم هیشود. ما توص ریتعب یاتیاوره مالبه عنوان مش دیوجه نبا

 .ردیبگتماس 

  میمستق یهااتیاهداف مال یلوکزامبورگ برا یاتیمال مراجعنام نزد  ثبت 
 گزامبورلوک مراجع مالیاتینزد (، numéro fiscal)برای اخذ شماره شناسه مالیاتی الزم است  ،یتجار یهاتیاز شروع فعال قبل

(Administration des contributions directes)  .ثبت  که مستلزمنهاد  کی قیاز طر یتجار یهاتیکه فعال یهنگامثبت نام کنید

 بت نام به طور خودکار توسطو غیره(، پس از پایان ث .SA ،S.à r.lشود )مانند میانجام  گ است،لوکزامبو یهاشرکتنام در دفتر ثبت 

 گیرد.مراجع مالیاتی لوکزامبورگ به آن شماره شناسه مالیاتی تعلق می

Registre du Commerce et des Sociétés (.R.C.S )برای ثبت نام در  www.rcsl.luسایت توانید از طریق وبشما می

 درخواست بدهید.

 تنها در صورت درخواست از اتیانجام شود(، شماره شناسه مال تاجر منفرد کیتوسط  که وکارکسب کی)مثاًل الزامی نباشد،  اگر ثبت نام

 :شودیارائه م ریدر آدرس ز (bureau d’imposition Sociétés 1 à 6مرجع ذیصالح )

18, rue du Fort Wedell 

L-2982 Luxembourg 

 است. bureaux d’imposition Sociétés 1 to 5ی تجاری، هامرجع ذیصالح برای برای شرکت

 است. bureau d’imposition Sociétés 6های اعتبارات تجاری، مرجع ذیصالح برای شرکت

 

 

http://www.rcsl.lu/
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 های مالیاتی که باید برای اهداف مالیات مستقیم ثبت شونداظهارنامه 
 ,l’impôt sur le revenu des collectivitésدرآمد شرکت ) بر اتیمال باید ثبت شوند عبارتند از، ی کهاصل میمستق یهااتیمال

CIT ،)شهری مشاغل بر مالیات (l’impôt commercial communal, MBTو مال )داراییبر ارزش  اتی (l’impôt sur la 

fortune, net worth tax, NWT). 

 

 کرد افتیرا در یاتیاظهارنامه مال یهافرم توانجایی که می

 هستند.در دسترس  یسیبه زبان انگلها به آدرس زیر دانلود کرد. این فرم مراجع مالیاتی تیسااز وب توانیرا م یاتیمال یهافرم تمام

www.impotsdirects.public.lu (Formulaire) 

 

 واحد پول

برای محاسبه مالیات  توانندیهستند، م یارز خارج کی ها بهآنساالنه  یهاو حساب یبدارحسا ها،آن یقانون هیسرما سهام که ییهاشرکت

ا آن کنند، یک درخواست رسمی را به مراجع مالیاتی ارائه دهند. درخواست استفاده از واحد پولی که ببر اساس واحد پولی که با آن کار می

 خدمات اتیبر درآمد شرکت، مال اتیمال ،هاتا شرکت دهدیها اجازه مه شرکتب (Functional currency applicationsکنند )کار می

ه بهای تبادل ارز اجرایی ای خود تعیین کنند و سپس آن را با نرخبر ارزش دارایی را بر حسب واحد پولی سهام سرمایه اتیو مال یشهردار

برای آن استفاده از واحد پول  است که یسال مال انیاه قبل از پادرخواست سه م ارائه موجود، مهلت یهاشرکت یبرایورو تبدیل کنند. 

ه استفاد میبه اعمال رژ میتصمیابد. افزایش میاول  یسال مال انیمهلت تا پا این س،یتازه تأس یهاشرکت ی. براشود.کاربردی درخواست می

 کند. رییشرکت تغ سهام سرمایهکه ارز  افتیهد خوا انیپا یبرگشت است و اصواًل تنها در صورت رقابلیغاز ارز کاربردی شرکت 

 

 یابیبه ارز اعتراض

خود را از طریق یک ثبت مطالبه درخواست  تواندیاختالف نظر داشته باشد، م یاتیمال یابیدهنده با ارز اتیکه مال یصورت در

(réclamationاو  را به رئیس دفتر مالیاتی تحویل بدهد که تواند این درخواست( در نهادهای مربوطه در لوکزامبورگ انجام دهد )فرد می

 تواند به طور مستقیم این درخواست را به رئیس مراجع مالیاتیدهد و یا میاین درخواست را به رئیس نهادهای مالیات مستقیم ارجاع می

 ارائه دهد(. برای ثبت یک درخواست الزامی برای دریافت کمک از یک وکیل وجود ندارد.

 تایدهنده هنوز مجبور است که مال اتیوجود، مال نی. با اردیصورت گ اتیمال یابیارز گزارش افتیدر عرض سه ماه پس از در دیبا درخواست

 پرداخت موافقت کرده باشند. قیها با تعلآن نکهیتوسط مقامات پرداخت کند، مگر ا یابیرا طبق ارز

توسط  مطالبه نی( او پاسخ دهد. اگر اréclamation) مطالبهبه  ی،مدع مطالبهظرف شش ماه پس از  دیبا میمستق اتیمال نهاد سیرئ

شود که درخواست رد تلقی می نشود افتیدر یپاسخ ،شش ماه پس از درخواست پس از گذشتاگر یا رد شود ) میمستق اتیمال نهاد سیرئ

http://www.impotsdirects.public.lu/
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 (recours en reformation) لوکزامبورگ یحقوق ستمیس قیاز طر ی،ریگ میپس از تصم ماهظرف سه  تواندیدهنده م اتی(، مالشده است

 کند.  یریگیموضوع را پ

 

  اتیپرداخت مال شیپ نامهتوافق روند

خاص  طیو شرا قیلوکزامبورگ در مورد حقا اتیقانون مال اجرایدر مورد  ییراهنما یبرا مراجع مالیاتیممکن است از  دهنده اتیمال کی

ن انتقال، ممک یگذارمتیتوجه به مسائل مربوط به ق با)توضیح پیش از مالیات( کند.  advance tax clearanceی تقاضا ده،دهن اتیمال

 ( درخواست شود.Advance Pricing Agreement, APAپرداخت ) شیپی گذارمتیق نامهمراجع مالیاتی، توافقاست از 

 ونیسیکم کبه این درخواست، یشد.  بیتصولوکزامبورگ  یدر قانون داخل 2015 هیژانو 1 خیدر تار advance tax clearance روند

مراجع مالیاتی، برای هر درخواست مبلغی تقاضا و حجم کار  یدگیچیبسته به پ ،آن یادار نهیهز کند.رسیدگی و نظارت می رندهیگ میتصم

 advance taxاز  ناشناسو  ضمنیخالصه  کیشامل  ،میمستق اتیمال نهادهایگزارش ساالنه  باشد.یورو می 10،000تا  3،000بین 

clearances شود.صادر شده در طول آن سال می 

 :نکهی، مگر اخواهد بوداالجرا  الزم مراجع مالیاتی یدوره پنج ساله معتبر خواهد بود و برا کی یبرا ،اتیپرداخت مال شیپ نامهتوافق

 نادرست باشد ایمعامالت ناقص  ای تیشرح وضع 

 است، متفاوت باشد؛ یاکه در درخواست شرح داده شده  ییاهبا آن صورت گرفته معامالت ای تیوضع 

 نداشته باشدمطابقت  یالمللنیب ای ییاروپا ،یمل نیبا قوان گرید میتصم نیا 

  های مبالغ مالیاتیپرداختیبر درآمد شرکت و  ی مالیاتاتیمال هایاظهارنامهثبت  
 31قبل از  دیدر لوکزامبورگ هستند، با (Corporate Income Tax, CITها )بر درآمد شرکت اتیکه ملزم به پرداخت مال نهادهایی

ان برای افزایش این مدت زم حال، ممکن است نی. با اارائه دهند( را CITبر درآمد شرکت ) اتیاظهارنامه مال ،سال بعد از سال مالیمه 

از مبلغ مالیات پرداختی و همچنین  %10میزان ثبت اظهارنامه، به در  ریتأخ یممکن است برا درخواستی در مراجع مالیاتی ثبت شود.

 ( جریمه در نظر گرفته شود.astreinte pécuniaireمبلغی به عنوان غرامت )

 شود.صادر می یمالیات یارزیابی در مراجع مالیاتی لوکزامبورگ ثبت شد، سپس یک اظهارنامه مالیاتکه  هنگامی

ل مالی شروع از اولین روز پس از پایان ساساله که  5دوره  کی برایرا  یینها یاتیمال یابیرزو ا ی کنندرا بررس اظهارنامه دیبا مراجع مالیاتی

 یابد را، صادر کنند.شده و در آخرین روز سال مالی پنجم پایان می

ا بر ردهی مالیاتی و بدون بررسی اظهانامه مالیاتی، ب (به منظور کنترل بیشتر) موقتی صادر کنند اتیمال یابیارز ممکن یک مراجع مالیاتی

مقامات  هنکیمگر ا شود،یم ییساله ذکر شده در باال نها 5بعد از دوره  موقتی اتیمال یابیارز نیااساس حوزه اظهارنامه مالیاتی تعیین کنند. 

 را ارائه دهند. اتیمال یینها یابیساله، ارز 5دوره  انیو قبل از پا یاتیمال اظهارنامه ینیبعد از بازب یاتیمال

ها ممکن است به صورت پرداخت شیپ ،قابل اجرا نیپرداخت شود. طبق قوان یاتیمال یابیارز افتیماه پس از در کیظرف  دیبا اتیماللغ مب

پوشش  ها،پرداخت شیپ نیاز ا هدفاز آنجایی که  .دنریدسامبر صورت گ 10سپتامبر و  10ژوئن،  10مارس،  10 هایخیدر تار و سه ماهه
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 نیآخر ی است که دراتیمال یابی٪ ارز25است، هر پرداخت در اصل برابر با  مربوطه ی( در سال مالCITر درآمد شرکت )ب اتیمال بدهیکل 

نرخ بهره ) %0.6های دیرکرد در پیش پرداخت مالیات به میزان مهیجردر حال حاضر، قرار گرفته است.  یابیاست مورد ارز یاتیسال مال

 است.سه ماهه پرداخت  شی( از کل مبلغ پماهیانه

ثال، م یباشد. برا ازیننیز مورد  یتیو اسناد حما یاضاف یهافرمخت کننده مالیات، ممکن است پردا یاتیمال یزیرو برنامه هاتیبسته به فعال

 ستیل. ثبت شود Modèle 800باید  ،های خاصیگذارهیسرما خاص برای برخی از یاتیاز اعتبارات مال برای برخیبودن  طیواجد شرا یبرا

 ( یافت.530) 500ی اتیدر اظهارنامه مال توانید را منشو یاتیاظهارنامه مال مهیمض دیکه با یمدارک

هستند،  (MBT) شهری مشاغل بر مالیاتو  (CITبر درآمد شرکت ) اتیمالکه مشمول  ییهاشرکت یکه برا دیتوجه داشته باش لطفا

 ی نیست.بنابراین نیاز به ثبت جداگانه آورده شده است، Modèle 530و  Modèle 500شهری در  مشاغل یاتیاظهارنامه مال

 

 اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت

 باشند:( که باید استفاده شوند، طبق جدول زیر میCITهای مالیات بر درآمد شرکت )اظهارنامه

 اسناد ضمیمه شده فرمی که باید استفاده شود نوع نهاد

های سود و زیان و هرگونه های سالیانه تأیید شده، شامل ترازنامه، صورتحساب Modèle 500 های ساکنشرکت

 های توضیحییادداشت

 deductibleهای کاهشی )اسنادی که منبع درآمد لوکزامبورگی شرکت و همچنین هزینه Modèle 530 های غیر ساکنشرکت

expensesرازنامه، سود وزیان(های مالی )یعنی تدهند، و همچنین صورت( را نشان می 

 

 مالیات بر مشاغل شهری اظهارنامه

 اسناد ضمیمه شده فرمی که باید استفاده شود نوع نهاد

های سود و زیان و هرگونه های سالیانه تأیید شده، شامل ترازنامه، صورتحساب Modèle 300 های ساکنشرکت

 های توضیحییادداشت

 deductibleهای کاهشی )ی که منبع درآمد لوکزامبورگی شرکت و همچنین هزینهاسناد Modèle 300 های غیر ساکنشرکت

expensesهای مالی )یعنی ترازنامه، سود وزیان(دهند، و همچنین صورت( را نشان می 

 

( MBT) شهری مشاغل بر ها تنها مشمول مالیاتشود که شرکتساکن اعمال می هایدر مواردی بر شرکت Modèle 300بنابراین، 

 (.شودی انجام میتجار تیفعال مانند مشارکتی که از طریق آنهستند )

نوامبر صورت  10اوت و  10مه،  10 ه،یفور 10 هایتاریخدر  ماهه و 3اید به صورت ب( MBTشهری ) مشاغل بر مالیات یهاپرداخت شیپ

  پرداخت شوند.

 هااتیو پرداخت مال یاتیمال اظهارنامه ی ثبتبرا یزمان بازه(: NWTبر ارزش دارایی ) اتیمال 
 یهایبده(" به طور کلی از طریق کسر valeur unitaire—)ارزش واحد unitary value" (،NWTبر ارزش دارایی ) اتیاهداف مال یبرا

ن لیات دهندگای مااتیاظهارنامه مال به شودمیبازار( محاسبه  متعارفشرکت )با در نظر گرفتن ارزش  یهاییدارااز، هر سال  هیژانو 1تا 

 پر کنند. را( NWT) داراییارزش بر  اتیفرم مال کمحاسبه شده، ی اساس ارزش واحد بر دیبا دهندگاناتیمال شود.ضمیمه می
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 .دنشویم نییساله تع کی دارایی به صورتبر ارزش  اتیارزش واحد و هم مالهم ، 2015 هیژانو 1 از

 .دنریگینوامبر صورت م 10اوت و  10مه،  10 ه،یفور 10 هاخیبه صورت سه ماهه در تار( NWT) داراییارزش بر  اتیمال یهاپرداخت شیپ

 

 مالیات بر ارزش داراییاظهارنامه  ثبت یک لزوم

مالیات بر ارزش موظف به پر کردن اظهارنامه ارزش خالص شرکت چقدر است،  نکهیصرف نظر از ا ی و بابه طور کل یلوکزامبورگ یهاشرکت

 .دارایی هستند

 

 های مالیات بر ارزش دارایی شرکت که باید استفاده شوندفرم

 زیر آمده است:در جدول  های مالیات بر ارزش دارایی که باید استفاده شوند،اظهارنامه

 

 استفاده شوند دیشرکت که با ییبر ارزش دارا اتیمال یهافرم

 اسناد ضمیمه شده فرمی که باید استفاده شود نوع نهاد

هرگونه ، های سود و زیانهای سالیانه تأیید شده، شامل ترازنامه، صورتحساب Modèle Fort. 2 ساکن هایشرکت

 ، معین سازی ارزش واحدهای توضیحییادداشت

 deductibleهای کاهشی )اسنادی که منبع درآمد لوکزامبورگی شرکت و همچنین هزینه Modèle Fort. 3 های غیر ساکنشرکت

expensesهای مالی )یعنی ترازنامه، سود وزیان(دهند، و همچنین صورتان می( را نش ،

 معین سازی ارزش واحد

 لوکزامبورگ میمستق یهااتیمال 

 مقدمه 

 هاشرکت یلوکزامبورگ برا یاقامت اتیمال 
ا پرداخت کند. از ( رCITاست که بر اساس درآمد جهانی خود، مالیات بر شرکت )در لوکزامبورگ، ملزم  ساکنشرکت  کی ،یطور کل به

 administration( یا اداره مرکزی )siège statutaireشود که دفتر مرکزی )نظر مالیاتی، شرکتی ساکن در لوکزامبورگ محسوب می

centrale .با توجه به محل اداره شرکت، محل، طیو شرا تیواقع شیآزما ، از طریقنهاد کی یمرکز اداره محل( آن در لوکزامبورگ باشد 

د، شویسهامداران برگزار م جلساتکه  ییو جا هایگانیمحل با ،ی مرکزیحسابدار یشرکت، محل نگهدار رهیمد ئتیجلسات ه یاربرگز

 .شودیم افتی( les statutsشرکت ) نامهنیشرکت در آئ شده دفتر ثبتشود. به طور کلی، تعیین می
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 ساکن ریغ یهاشرکت 
ات تنها در مورد منبع درآمد لوکزامبورگی خود مشمول مالیمعمواًل  د،یایمبورگ ساکن به حساب نلوکزا یاتیاهداف مال یشرکت برا کی اگر

 ها مالیات بپردازند عبارتند از:ساکن باید برای آنشرکت  کیانواع منبع درآمد لوکزامبورگ که  شود.می

  شعبه( واقع در لوکزامبورگ ای)مانند دفتر  یمقر دائم کیسود حاصل از 

 در لوکزامبورگ؛ یدارو جنگل یکشاورز یبردارصل از بهرهدرآمد حا 

 و ؛(یاخدمات مشاوره ای ی)مثاًل خدمات حقوق ی انجام شده در لوکزامبورگاحرفه تیسود حاصل از فعال 

 .درآمد حاصل از امالک و مستغالت واقع در لوکزامبورگ 

 

مالیات پرداختی ممکن است  ،و لوکزامبورگ ساکن ریغاصلی شرکت  کشور نیدو جانبه ب یاتیمعاهده مال کیقابل توجه است که  نیهمچن

 لوکزامبورگ را کاهش دهد. نیساکن ریغ توسط

 در لوکزامبورگ میمستق اتیانواع مال 
د بر درآم اتیعبارتند از مال دنشویها اعمال مکه در لوکزامبورگ بر شرکت یاصل میمستق یهااتیداده شد، مال حیکه در باال توض همانطور

 (.NWT) بر ارزش دارایی اتی( و مالMBT) شهری مشاغل بر مالیات(، CITشرکت )

 

 بر درآمد شرکت اتیمال

 ، به صورت زیر است:هابر درآمد شرکت اتیمال یهانرخ

 میزان مالیات قابل پرداخت         اتیمشمول مال درآمد

 %20یورو                       15،000از  کمتر

 %21یورو                      15،000از  شتریب

 

ر ت شود، دپرداخ یکاریبه صندوق بشرکت نیز باید  درآمد بر از مبلغ پرداختی مالیات %7یک نرخ مالیات اضافی به میزان  ن،یبر ا عالوه

 ((%7*  %21+ )  %21شود )یعنی می %22.47شرکت چیزی حدود  درآمد بر نتیجه نرخ مالیات

 شوند.می مالیات بر درآمد شرکتمشمول  یبا منبع درآمد لوکزامبورگ یخارج یهاشرکت ایو  یلوکزامبورگ یاهفقط شرکت ،یطور کل به

 شوند شامل موارد زیر هستند:می مالیات بر درآمد شرکتکه مشمول  لوکزامبورگ یاهیسرما یهاشرکت

  عام یسهامبا مسئولیت محدود شرکت (Public limited company, société anonyme, SA) 
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 تیشرکت با مسئول ( محدودLimited liability company, société à responsabilité limitée, S.à r.l.) 

 های با مسئولیت محدود تمشارک(Partnership limited by shares, société en commandite par actions, SCA) 

 ییاروپا یهاشرکت (European Companies, société européenne, SE.) 

 

 شوند:نمی مالیات بر درآمد شرکتها شفاف است مشمول نهادهای تجاری لوکزامبورگی زیر که وضعیت مالیاتی آن ،از طرف دیگر

 شرکت تضامنی (General partnership, société en nom collectif, SNC) 

 ارکت غیر سهامی عمومی مش(Common limited partnership, société en commandite simple, SeCS) 

 ارکت غیر سهامی عمومی مش( خاصSpecial limited partnership, ociété en commandite spéciale, SCSp) 

  ل )به عنوان مثا ،ی)جامعه اجتماع مدنیشرکتCivil company, société civile  به عنوان مثالsociété civile 

immobilière  یاSCI) 

 

 کیرش نیا ایآو با توجه به اینکه  تی/ مالک کیدر سطح شر مالیات بر درآمد شرکت یباال، هر گونه بده یاتیاف مالشف یتوجه به نهادها با

 generalشرکت تضامنی ) کیعنوان مثال، اگر  بهشود. هست یا خیر تعیین می مالیات بر درآمد شرکتمشمول پرداخت مالک  /

partnership SNC) باشد  کیمتعلق به دو شر(یمحدود لوکزامبورگ تیشرکت با مسئول کی (S.à r.l. ) کیو  ،)از آنجایی که سود فرد

لوکزامبورگ را  بر درآمد شرکتباید مالیات  .S.à r.lشود، تنها نامه مشارکت بین هر یک از طرفین تقسیم میمشارکت مطابق با توافق

 پرداخت کند.

 .ردیگیلوکزامبورگ را در بر نم یتجار یتمام انواع نهادها نیست و ، جامعباال یهاشرکت ستیکه ل دیتوجه داشته باش لطفًا

 

 یکسان اتیمال حداقل

 اتیمال در مورد تمام( minimum corporate income tax, MCITبر درآمد شرکت ) اتیحداقل مال ستمیس یک ،2013 هیژانو 1 از

 .شودیاعمال م یشرکت دهندگان

اوراق ها، ها ) به طور کلی شامل مشارکتهای مالی آنها در لوکزامبورگ است و داراییرکزی آنهایی که دفتر مرکزی یا اداره مشرکت

یشتر بیورو  350،000ها و های آناز مجموع دارایی %90پول نقد(، از  و یبانک یهادهوابسته، سپر یهاشرکت مطالبات ازبهادار قابل انتقال، 

های مالی باشند. اگر مجموع دارایییورو می 3،000( به مبلغ MCIT) بر درآمد شرکت اتیمال حداقلاست، به طور ساالنه مستلزم پرداخت 

شود )با احتساب یورو می 500برابر با  MCITاز ترازنامه کلی را تشکیل بدهد(، مبلغ  %90یورو باشد ) اما بیش از  350،000کمتر یا برابر 

 شود(.یورو می 535مالیات اضافه، برابر با  7%

ها در لوکزامبورگ است، بر اساس ترازنامه سال مالیاتی که دفتر مرکزی یا اداره مرکزی آن لوکزامبورگدیگر در  یجمع ینهادها تمام 

شود( یورو می 535مالیات اضافه، برابر با  %7یورو )با احتساب  500از  MCITمربوطه، مشمول مالیات بر درآمد تصاعدی هستند. طیف 
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یورو  21،400مالیات اضافه، برابر با  %7یورو )با احتساب  20،000یورو است تا  350،000ها کمتر از ی که مجموع آنهایبرای ترازنامه

 باشد.میلیون یورو است، متفاوت می 20ها بیشتر از هایی که مجموع آنشود( برای ترازنامهمی

 

 (MUNICIPAL BUSINESS TAX, MBT) شهری مشاغل بر مالیات

در مورد منابع درآمد محلی خود )یعنی درآمدی که در لوکزامبورگ بدست آمده است(  در لوکزامبورگ ساکنشرکت  کی به طور کلی،

 شودیجا انجام مدر آن وکارکسبکه  ییجا امستقر است یکه شرکت در آن  ، با توجه به بخشی از شهرMBT شود. نرخمی MBTمشمول 

، به بخشی MBTاز اساس، درآمد حاصل  نیبر ا .متفاوت است %12تا  %6.75است( از  %6.75)به عنوان مثال نرخ شهر لوکزامبورگ 

 یابد که این درآمد از آن بخش حاصل شده است.اختصاص می

ها مشمول سودهای آن ی به عنوان فعالیت تجاری تلقی شود،و مؤسسات مشارکت یمؤسسات دائمهای به شرطی که فعالیت ن،یبر ا عالوه

MBT مشمول )به عنوان مثال درآمد اجاره امالک و مستغالت(  یتجار ریغ تیفعالشود. میMBT .نخواهد شد 

رد شوند، مبلغ استاندامی CITباشد، با این تفاوت که برای نهادهایی که مشمول می CIT، همانند MBTنحوه و پایه و اساس مالیات بندی 

 شود.غ کم مییورو( از این مبل 40،000ها یورو )برای مشارکت 17،500

 

 (MBTبعالوه  CITشرکت در لوکزامبورگ )یعنی بر درآمد  اتیمال موثر نرخ

 %29.22حدودًا برابر با ( شرکت اتیمال موثر نرخ یعنی)( MBTو نرخ خدمات شهرداری ) (CITشرکت ) بر درآمد اتیمجموع نرخ مال

 (.%6.75شهرداری بعالوه نرخ خدمات  %22.47شود )یعنی نرخ مالیات بر درآمد شرکت می

 

 مالیات بر ارزش دارایی

 مالیات بر ارزش دارایی یاجمال یبررس

 ,Net Worth Taxمشمول مالیات بر ارزش دارایی )٪ از ارزش واحد خود 0.5 زانیبه م ساالنه شرکت مستقر در لوکزامبورگ، کی

NWT, l’impôt sur la fortuneدهیچیپ تواندیارزش واحد م محاسبهخالص شرکت، های شود. اگرچه، با توجه به ارزش دارایی( می 

غ مربوط باشند، از این مبل وکارکسبهای ها، به شرطی که به داراییشود. بدهی. در اینجا ارزش متعارف آن دارایی در نظر گرفته میباشد

هایی که برای ته نشوند )مانند سهامهای خاصی در نظر گرفارزش واحد، داراییمحاسبه  درممکن است  ن،یعالوه بر اقابل کسر هستند. 

معاهده قابل  کی ن،یهمچنبه قسمت پایین مراجعه شود(.  –واجد شرایط  IPهای اشتراکی در لوکزامبورگ واجد شرایط هستند یا معافیت

 معاف کند. را اندخاص اختصاص داده شده هایسهام ای یکه به مقر دائم ییهاییمانند دارا یخاص یهاییممکن است دارا ،اجرا

، برای یک (NWT)بر ارزش دارایی  اتیمال پرداختیو حداقل مقدار  شودیم نییهر سال تع هیژانو 1 خیتار درشرکت  کیواحد  ارزش

یورو و برای یک شرکت با مسئولیت محدود  62.5( برابر با public limited company, SA) عام یمحدود سهام تیشرکت با مسئول

(limited liability company, S.à r.l. برابر یا )باشد.یورو می 25 
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 داراییبر ارزش  اتیمال کاهش

برای کاهش مبلغ پرداختی مالیات بر ارزش دارایی شرکت ممکن است  کی، داراییبر ارزش  اتیپرداخت مال یبرا نیگزیجا کیعنوان  به

رزرو  ابر میزان )دلخواه( کاهش مالیات بر ارزش دارایی، به عنوانبر 5خود )تا مقدار صفر( درخواست دهد. این کار از طریق اختصاص حداقل 

 سال به عنوان رزرو )که در باال ذکر شد( باقی بماند. 5باشد. سپس این مبلغ باید به مدت مالیات بر ارزش دارایی امکان پذیر می

شود، اما رآمد پرداختی شرکت )شامل مالیات اضافه میتواند از میزان مالیات بر د، امکان کاهش مالیات بر ارزش افزوده نمیوجود نیا با

تواند به میزان حداقل مالیات یکسان شود( بیشتر شود و همچنین نمیهای تکلیفی خارجی نمیشامل اعتبارات سرمایه گذاری و مالیات

 اصافه( به آن اعتبار داده شود. )شامل مالیات

 یفیتکل یهااتیمال 

 بهره 
اوراق قرضه  لیخاص از قب اریموارد بس یمگر در برخ کند،ینم افتیدر معمولیپرداخت سود  یرا برا یفیتکل اتیلما چگونهیه لوکزامبورگ

 .شودیلوکزامبورگ پرداخت م یعیانداز ثابت که به ساکنان طببهره خاص پسهای یو پرداخت با حق مشارکت در سود

 حق امتیاز 
 شود.شود، مالیات تکلیفی اعمال نمیی ساکن یا غیر ساکن پرداخت میهاهایی که به شرکتبه طور کلی، بر حق امتیاز

به میزان  شود،یساکنان پرداخت م ریو به غ شودیکه در لوکزامبورگ اجرا م یورزش ای یادب ،یهنر یهاتیاز فعال یوجود، درآمد ناش نیا با

 شوند.از درآمد ناخالص مشمول مالیات تکلیفی می 10%

 سود سهام 
سود سهام ناخالص پرداخت شده، . شودیسود سهام م یفیتکل اتیمال مشمول، یشرکت لوکزامبورگ کیسود سهام توسط  عیتوزگونه  هر

شود، از . اصطالح سود سهام به طور کلی تمام مقادیر و مزایایی که به سهامداران پرداخت می.شودمالیات تکلیفی داخلی می %15مشمول 

 شود.نین توزیع سود پنهان را شامل میجمله سود سهام، سهم سود و همچ

لوکزامبورگ  مراجع مالیاتیبه  ،سود سهام عیروز پس از توز 8شده را ظرف مدت  یآورجمع تکلیفی اتیمال دیبا ساکن کنندگانعیتوز

عمومی سالیانه  های پنهان( روز پس از برگزاری مجمعبه طور کلی، سودهای سهام معمولی )برای مثال، بر خالف توزیع دهند. لیتحو

(Annual General Meeting, AGMتوزیع می ).شوند، مگر اینکه در مجمع عمومی سالیانه طور دیگری تصمیم گرفته شود 

نرخ مالیات تکلیفی سود سهام داخلی کاسته شود و  %15قابل اجرا، از این مقدار دو جانبه  اتیمعاهده مال کیممکن است تحت مقررات 

 (.مراجعه کنید 3.  6.  23به قسمت ) پرداخت شده قرا گیرد.در سود سهام  یکتمشار تیتحت معافیا 
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  (LIQUIDATION PROCEEDSانحالل ) از حاصل سود 
 کند.اعمال نمی را یفیتکل اتیمال چگونهیهانحالل،  از حاصل سوددر مورد  لوکزامبورگ

 در لوکزامبورگ یمشارکت تیمعاف 
 substantial shareholding (participationsارزش خالص مربوط به  ایرابطه با درآمد، سود مطلوب در  میرژ کی یدارا لوکزامبورگ

importantes.ی،و در مورد سودهای سهام دریافت شودیم دهی" نامیمشارکت تیمعاف میبه عنوان "رژ عموماً  میرژ نیا ،یبه طور کل ( است 

ات های تکلیفی بر سود سهام و در صورت برآورده شدن الزامای، مالیاتسرمایههای (، سودliquidation proceedsسود حاصل از انحالل )

 گیرد.های مالیاتی را در نظر میدارایی ، معافیت ارزش بر خاصی در مورد مالیات

 دریافتی سود سهام تیمعاف 
 اگر: ،معاف هستند یسهام به طور کل هایسود

 را داشته باشد: ریز طیشرا نفعیذ 
 ماده  10های حقوقی باشد که در ضمیمه پاراگراف ام مشمول مالیات ساکن در لوکزامبورگ و در قالب یکی از فرمیک شرکت سهامی ع

(، joint-stock company, société anonymeقانون مالیات بر درآمد لوکزامبورگ آمده است )یعنی شرکت سهامی ) 166

(، شرکت با partnership limited by shares, société en commandite par actionsهای با مسئولیت محدود )مشارکت

 ,cooperative(، شرکت تعاونی )limited liability company, société à responsabilité limitéeمسئولیت محدود )

société cooperativeیا ،)) 

 انون مالیات بر درآمد لوکزامبورگ ذکر ق 166ماده  10ضمیمه پاراگراف که در  باشد در لوکزامبورگ ساکن اتیشرکت مشمول مال

 نشده باشد، یا

 های مادر و وابسته اتحادیه اروپا )راهبرد شرکت 2 تحت پوشش ماده مقر دائمی یک شرکت سهامی عام در لوکزامبورگ کهParent-

Subsidiary Directive( ،)2011/96/EUقرار بگیرد، یا ) 

 هایی است که با لوکزامبورگ معاهده مالیاتی دوجانبه منعقد ساکن یکی از کشور مقر دائمی یک شرکت در لوکزامبورگ که آن شرکت

 اند، یاکرده

  مقر دائمی یک شرکت سهامی عام یا یک شرکت در لوکزامبورگ که آن شرکت، در کشوری ساکن است که آن کشور، عالوه بر عضو

 ( نیز هستEuropean Economic Area, EEAاتحادیه اروپا بودن، عضو منطقه اقتصادی اروپا )

 را داشته باشد: ریز طیشرا کنندهعیشرکت توز 
 راهبرد شرکت 2 تحت پوشش مادهکه  شرکت سهامی عام کی( های مادر و وابسته اتحادیه اروپاParent-Subsidiary Directive ،)

(2011/96/EUقرار بگیرد، یا ) 
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 قانون مالیات بر درآمد لوکزامبورگ ذکر  166ماده  10پاراگراف ضمیمه که در  باشد در لوکزامبورگ ساکن اتیشرکت مشمول مال

 نشده باشد، یا

 اتیمالرژیم مشابه با  یاتیمال میرژ مشمولکه به طور کامل باشد  رساکنیشرکت غ کی ( بر درآمد شرکتCIT) باشد لوکزامبورگ  در

گ باشد، مشابه با قوانین و معیارهای اجرایی در لوکزامبور یعنی، تا زمانی که پایه و اساس مالیات بندی بر اساس قوانین و معیارهایی)

 .کند(این الزام را برآورده می %15.5حداقل نرخ مالیات بر درآمد 

 شودزمانی که درآمد حاصل می 
رخ دوره ن نیادوره بدون وقفه حداقل دوازده ماه نگه داشته باشد و در  کی یسهام مورد نظر را برا نفع،یذ شود،یکه درآمد حاصل م یزمان

 باشد. وروی 1،200،000 حداقل یسهام نیچن دیخر متیق ای ،نیامده باشد کنندهعیشرکت توز سهام سرمایهاز  %10آستانه  ریز سهم آن

، مدر مورد سود سها حال، نی. با اشودمیبر درآمد لوکزامبورگ معاف  اتیمالاز شده  افتیفوق، سود سهام در طیبرآورده شدن شرا در صورت

ند ای که با سهام رابطه اقتصادی مستقیم داشته باشد، ماننهیگونه هز هر وجود دارد که ممکن است اعمال شود.ک قانون رد و عدم پذیرش ی

سود  عیدر سال توز یاتیمال هیکاهش پاباعث و  ،است معاف از مالیات سود سهام عیاز توز یکاهش ارزش سهام که ناش اهای بهره یهزینه

 د، تا حد درآمد سود سهام معاف از مالیات، قابل پذیرش نیستند.شده باش سهام

 ذکر شده در مشارکت تیشرکت تابعه ممکن است از معاف کیکامل  ای یشده پس از انحالل جزئ افتیکه مبلغ در دیتوجه داشته باش لطفًا

 د.نمند شوبهره زیسود سهام ن یباال برا

 .شودیاعمال م گیرد، معافیتشفاف مالیاتی صورت می نهادهای قیاز طرجد شرایط شرکت واکه در  هاییمشارکتهمچنین در مورد 

که در  یدر لوکزامبورگ، شرکت ساکن اتیشرکت مشمول مال کی یعنی،) یک نهاد واجد شرایطشده توسط  عیسود سهام توز ت،ینها در

به منعقد کرده است و به طور کامل مشمول مالیات بر معاهده مالیاتی دوجانبا لوکزامبورگ  آن کشور یکی از کشورهایی ساکن است که

-Parentهای مادر و وابسته )( لوکزامبورگ و یا برابر با شرکتی است که تحت پوشش راهبرد شرکتCITدرآمدی برابر با مالیات بر شرکت )

Subsidiary Directiveمعافیت مشارکتی قرار ندارد،  ( قرار دارد که توسط یک شرکت مشمول مالیات ساکن در لوکزامبورگ که تحت

 شود.معاف می CITاز میزان ناخالص سود سهام از  %50دریافت شده است، به طور کلی به میزان 

 هنگام فروش سهام هیسود سرما تیمعاف 
 هآستان ریز اریامکان ندارد نرخ نگهد ا این تفاوت کهاست، ب سود سهام یهاتیمعافشرایط به  هیشب ،نیقوان نیاتحت  طیاحراز شرا طایشر

 ازیمورد ن وروی 1،200،000با  سهی)در مقا بیاید وروی 6،000،000کمتر از امکان ندارد  دیخر متیو ق بیایدشرکت  سهام سرمایهاز  10٪

 سود سهام(. یبرا

 نیاست. با ا ( معافMBTو  CITبر درآمد ) اتی، از مالحاصل شده از طریق فروش سهمسرمایه  سودفوق،  طیبرآورده شدن شرا به شرط

ی اقتصاد یهانهیمجموع هزمقدار سود معاف شده منهای  ،شده است که تحت آن یمعرف مزیت نیا گیریبازپس یبرا ستمیس کیحال، 

های قبل و سال فروش های قیمت خرید، در طور سال( و کاهشسهام دیبه خر همربوط یبه عنوان مثال، بهره پرداخت شده در بدهمربوطه )

 د.شونکسر می
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 پرداخت شدهسود سهام  تکلیفی لوکزامبورگ برای اتیمال از تیمعاف 
 های سهام پرداخت شده،های تکلیفی لوکزامبورگ برای سودبرای مالیات لوکزامبورگ اتیمال قانونبه شرطی که شرایط زیر برآورده شوند، 

 گیرد:هایی را در نظر میمعافیت

 د:را داشته باش ریز طیشرا کنندهعیشرکت توز 
 ماده  10های حقوقی باشد که در ضمیمه پاراگراف یک شرکت سهامی عام مشمول مالیات ساکن در لوکزامبورگ و در قالب یکی از فرم

(، joint-stock company, société anonymeقانون مالیات بر درآمد لوکزامبورگ آمده است )یعنی شرکت سهامی ) 166

(، شرکت با partnership limited by shares, société en commandite par actionsهای با مسئولیت محدود )مشارکت

 ,cooperative(، شرکت تعاونی )limited liability company, société à responsabilité limitéeمسئولیت محدود )

société cooperativeیا ،)) 

  رگ قانون مالیات بر درآمد لوکزامبو 166ماده  10ضمیمه پاراگراف  که در باشد در لوکزامبورگ که ساکن اتیشرکت مشمول مالهر گونه

 ذکر نشده باشد

 را داشته باشد: ریز طیسود سهام شرا کنندهافتیشرکت در 
 راهبرد شرکت 2 تحت پوشش مادهکه  شرکت سهامی عام کی( های مادر و وابسته اتحادیه اروپاParent-Subsidiary Directive ،)

(2011/96/EUقرار ) بگیرد 

  قانون مالیات بر درآمد  166ماده  10ضمیمه پاراگراف که در  ساکن باشد در لوکزامبورگ ی کهاتیشرکت مشمول مالهر گونه

 لوکزامبورگ ذکر نشده باشد

 یک مقر دائمی هر یک از نهادهای واجد شرایط ذکر شده در باال باشد 

 هایی است که با لوکزامبورگ معاهده مالیاتی دوجانبه منعقد کرده ریک شرکت سهامی عام ساکن در کشوری که آن کشور یکی از کشو

ر باشد، و همچنین مقلوکزامبورگ  در (CITبر درآمد شرکت ) اتیمالرژیم مشابه با  یاتیمال میرژ است، به شرطی که این نهاد مشمول

 دائمی چنین شرکت سهامی در لوکزامبورگ

 باشدکت بدون هیچ گونه معافیت احتمالی یک شرکت ساکن در سوئیس که مشمول مالیات شر 

  یک شرکت یا یک شرکت سهامی عام که در کشوری ساکن است که آن کشور عالوه بر عضو اتحادیه اروپا بودن، عضو منطقه اقتصادی

( CIT( نیز باشد و به طور کامل مشمول مالیاتی شبیه به مالیات بر شرکت )European Economic Area, EEAاروپا )

 امبورگ باشدلوکز

  مقر دائمی یک شرکت سهامی عام یا یک شرکت در لوکزامبورگ، که آن شرکت، در کشوری ساکن است که آن کشور، عالوه بر عضو

 ( نیز هستEuropean Economic Area, EEAاتحادیه اروپا بودن، عضو منطقه اقتصادی اروپا )
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 شودزمانی که درآمد حاصل می 
از شرکت توزیع کننده را به صورت  1،200،000یا حداقل قیمت خرید  %10ی حداقل برابر با سهم نفع،یذ ود،شیکه درآمد حاصل م یزمان

 ماهه در اختیار داشته باشد 12مستقیم و برای یک دوره بدون وقفه 

 (NET WORTH TAX. NWTدارایی )بر ارزش  اتیمال معافیت از 
 داراییبر ارزش  اتیمال مشمول ی،اتیخالص خود در آغاز سال مال یی٪ از ارزش دارا0.5 میزانبه به طور کلی لوکزامبورگ  ساکن یهاشرکت

 ( معاف خواهد شد.NWTدارایی )بر ارزش  اتیاز پرداخت مال ی، سهامخاص طیحال، در صورت برآورده شدن شرا نیهستند. با ا

های ساکن در لوکزامبورگ است )به بخش توسط شرکت های سهام دریافت شدهشرایط معافیت از مالیات بر درآمد سود مشابه طیشرا نیا

ری مشروط به هیچ یک از شرایط مربوط به دوره نگهدا( NWT) داراییارزش  از مالیات بر تیمعاف ،حال نیبا امراجعه کنید(،  1.  6.  23

 شود.سهم نمی

 .ستین کسر کردنارزش واحد قابل  نییتع در هنگام ی،مشارکت تیمعاف خریدمربوط به  یبده

 INTELLECTUAL) یمعنو تیحقوق مالک یبرا ژهیو تیمعاف 

PROPERTY, IP) 
 (دیرجوع کن 21 فسلبه  ی،معنو تیبر حقوق مالک اتیمال رژیم در مورد قیدق کسب اطالعات ی)برا

 

"IP BOXمعنو تیحقوق مالک یبرا یاتیمال تی" لوکزامبورگ: معاف( یIP) 

ها، شرکت یبراخاص موجود ( IP) یمعنو تیحقوق مالکبعضی در  یاهیاص درآمد و سود سرماموارد خ" لوکزامبورگ برای IP BOXرژیم "

 باشد.اشخاص حقیقی در دسترس میها و مشارکت

شود، معافیت مالیاتی قائل می %80ی خاص، به میزان معنو تیحقوق مالک فروش ایو /  یبرداراز استفاده، بهره یدرآمد ناش برای میرژ نیا

در شهر لوکزامبورگ، نرخ  مشمول مالیات ساکن یهاشرکت ی)به عنوان مثال برا دهدکاهش می %5.48ر نرخ موثر مالیاتی را به که این ام

ممکن است به طور  زینحقوق مالکیت معنوی واجد شرایط باشد(.  متفاوت یشهردار اتیمال اجرایی به نرخ بستهمؤثر ممکن است  اتیمال

 شوند.معاف رایی بر ارزش دا اتیکامل از مال

ها، طرح ،ی، عالئم تجار)پتنت( ثبت اختراعات حق افزار،نرمحق تکثیر  شوند، از جمله:ی پوشش داده میخاص یمعنو تیحقوق مالک فقط

 دامنه. یهاها و ناممدل
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 لوکزامبورگ میمستق یهااتیمال یکل اصول 

 در لوکزامبورگ اتیمال سود مشمول نییتع 
 سود ،ی. به طور کلشودیم نییتع ،یدوره حسابدار انیخالص در آغاز و پا ی شدهگذارهیسرما یهاییبا توجه به دارا یتجار فعالیت کی سود

 یکه در طول سال حسابدار یاهیسرما هایمشارکتکه  ی، در حالشوندبه این مبلغ اضافه می یسهام پرداخت شده در طول سال حسابدار

 .شدد ناهاز محاسبات کسر خو ،افتدیاتفاق م

 نکهی)مگر ا کنندیم یرویپ یتجار یهااز حساب شود،ها برای اهداف مالیاتی استفاده میهایی که از آنحساب ،یقاعده کل کیعنوان  به

)به عنوان مثال به  های مالیاتیمعافیت ،یجارسال یبرا اتیبه دست آوردن سود مشمول مال ی(. براقرار گذاشته شده باشد یگریطور د

 شوند.ها نیز در نظر گرفته میافت ارزش ایدر کسورات  یاحتمال یهامعاهده( و تفاوت یایمزا اهرگونه معافیت مشارکتی اجرایی یعلت 

 استهالک )افت ارزش( 
 کیاز  شیب دیبا عمر مف هایییدارااستهالک . مستهلک شوند یتجار های ثابتی تجاری، ممکن است داراییبا توجه به اصول حسابدار

ه ی استهالک که به طور عمومی پذیرفته شده است، محاسب، باید با توجه به یکی از دو روش محاسبهوروی 870از  شیب دیخر متیل و با قسا

 (غیر معمول نیز وجود دارد.روش استهالک  کی یی، امکان استفاده ازدر موارد استثنا –ی نزول ماندهروش  ای میروش خط مستق یعنی)شود 

همچنین تحت روش خط مستقیم، امکان کند. می دایپ استهالک یخود به مقدار مساو دیدر طول عمر مف ییدارا م،یقروش خط مست در

استهالک متناظر با آن را  یهاو نرخ پذیرفته شده به طور عمومی دیعمر مف ریز جدولسال نیز وجود دارد.  20استهالک سرقفلی در طول 

 کند.بیان می

روش خط نرخ استهالک به  دارایی

 مستقیم بر حسب درصد )%(

 1.5 – 3 های اداریساختمان

 4 – 5 های صنعتیساختمان

 10 – 20 آالتماشین

 20 تجهیزات دفتری

 25 وسایل نقلیه

 

 شوند.نمیمعمواًل مشمول استهالک  ی کاالسهام و موجود ن،یلوکزامبورگ، زم یاتیاهداف مال یبرا

های ، استهالکخاص یهاییدر دارا یگذارهیسرماشوند و برای های غیر معمولی در نظر گرفته میاستهالکتحت شرایط خاصی،  ن،یبر ا عالوه

)به  افراد معلول یشغل برا جادیا ای یدر انرژ ییجوصرفه ست،یز طیبا هدف حفاظت از مح یهایی)به عنوان مثال دارا خاصی وجود دارد

 بخش پایین مراجعه کنید((
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 از مالیات معاف یهانهیهز 
 های غیر معافهزینه شده باشند. هزینه وکارکسبهایی از نظر مالیاتی معاف هستند که برای مصلحت تنها هزینه ،یقاعده کل کیعنوان  به

یر غنی هایی هستند که طبق مقررات قانوهای معاف از مالیات وابسته هستند و یا آنهایی هستند که از نظر اقتصادی به درآمداز مالیات، آن

 یهات(، پرداخCITبر درآمد شرکت ) اتیمال یهاپرداخت ،یکمک مال ای هدایا ،یشخص یهانهی)به عنوان مثال هز معاف از مالیات هستند

 رانیمد یهانهی، هز)در صورت وجود( یخارج هایاتی(، مالNWT) داراییارزش بر  اتیمال یها(، پرداختMBTمالیات بر مشاغل شهری )

 (. اهمهیو جر

 بدهی به سرمایه کمنسبت  
سازد تا ها را ملزم میآوری سرمایه وجود ندارد، اما اداره مالیات معمواًل شرکتدر قانون مالیاتی لوکزامبورگ قانونی در مورد جمع اگرچه

د، نسبت نقض شو نیر امشارکت(. اگ دارایی ی)برا ( را رعایت کنندdebt-to-equity ratio of 85:15) 15به  85نسبت بدهی به دارایی 

 .ردیسود پنهان در نظر بگ عیبه عنوان توز یاضاف یهایهر گونه پرداخت بهره را مطابق با بده تواندیم اتیاداره مال

 یاتیاعتبارات مال 
بر درآمد  تایمالرداختی الغ پجبران مب یبرا توانندیم یاتی. اعتبارات مالدهدیرا ارائه م یاتیاعتبار مال یدر لوگزامبورگ تعداد اتیمال قانون

های حاصل پرداخت شده برای درآمد یاتیاعتبارات مالکه عبارتند از:  مختلف وجود دارد یاتی. دو نوع اعتبار مالاستفاده شوند( CITشرکت )

 شوند. های مالیاتی که در قالب اعتبار مالیاتی ارائه میشده در آن کشورها و مشوق

 هااندوخته 
 legal reserveها به طور کلی ملزم هستند تا زمانی که مقدار "ها معاف از مالیات نیستند. شرکته به اندوختههای تخصیص یافتسود

 .از سود سالیانه خود را به این اندوخته اختصاص دهند %5از سهام سرمایه شرکت شود،  %10)اندوخته قانونی(" برابر یا 

 (PROVISIONSذخایر ) 
 ذخایر( 2و ) انیز ضرر و مربوط به ذخایر( 1: )شوندیم میبه دو دسته تقس آیند،ترازنامه به حساب می الرفعیکه در قسمت غ ها،ذخیره

معاف از مالیات هستند. ممکن است هنگامی که  یبه طور کل ذخایر نی. اندهیآ عینی در یهانهیهز یبرا احتمالی، هایبدهیمربوط به 

 گیرد، برای به تعویق انداختن مالیات بر سود سرمایه حاصل از فروش دارایی، یکصورت می سرمایه گذاری مجدد بر روی یک دارایی مشابه

حادثه نابود  کیکه توسط  ییهاییدارا یبرا ی مجددگذارهیسرما ذخیره نیاگذاری مجدد تشکیل شود. همچنین ممکن است ذخیره سرمایه

 شود. لیتشک ،اندشده
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 های مشمول انتقال به آیندهزیان 
)درصورت امکان( تا آنجا که ممکن باشد، جبران شوند.  یبا سود سال جار دیبااند، رخ داده یقبل یحسابدار یهاکه در دوره هایییانز

ی امکانی برای تسر چیه، . در قانون لوکزامبورگشوندیمنتقل م ندهیبه طور نامحدود به آ ستند،یقابل جبران ن یکه در سال جار ییضررها

 .نداردوجود ذشته به گ اهانیز

 یسود موقت عیتوز 
ق هر نوع اورا حاصل ازشده  عیبه سهامداران؛ درآمد توز میمستق عی)به عنوان مثال توز شودیانجام م یسال مال یکه در ط هاییسود عیتوز

 دلیل موقعیت به میرمستقیغ ای میکه به طور مستق ییایمزاگونه باشند؛ و هر میدر سود شرکت سه سازدیبهادار که صاحبان آن را قادر م

  به حساب بیایند.سال  انیپا دارایی در ارزش خالص در دی( باشودها اعطا میهای ذینفع به آنگروه ایسهامدار، عضو  افراد

  (TAX CONSOLIDATIONادغام مالیاتی ) 
 حدتو .وجود دارد ادغام مالیاتیباشد، امکان ( از سهام در اختیار نهاد/شرکت تلفیقی مادر %75) ویا در صورت تأیید وزارتخانه  %95اگر 

 جهیمربوطه خود را با نت اتیمال جیکه نتا دهدیتابعه وابسته اجازه م یهالوکزامبورگ( به شرکت یاتیاهداف مال یبرای )گروه تلفیقی مال

مادر و  شرکت مالیاتی، ادغامواجد شرایط بودن برای  یبرا کنند. بیترک( consolidated group) گروه تلفیقی شرکت مادر اتیمال

حسابداری یکسانی داشته باشند. همچنین  یهالوکزامبورگ باشند و سالساکن در  اتیمشمول مالهای شرکت دیتابعه آن با یهاشرکت

( CITشرکت )بر درآمد  اتیمالمقر دائمی یک شرکت سهامی غیر ساکن در لوکزامبورگ که به طور کامل مشمول مالیاتی مشابه با 

رگی ، ادغام بین یک شرکت مادر لوکزامبوادغام مالیاتی نیقوانباشد. وکزامبورگ است، به عنوان یک شرکت مادر برای گروه واجد شرایط میل

های اداری اخذ مجوز سازد. برای اهداف ادغامممکن می رساکنیغ طیواجد شرا یهاشرکت قیاز طری غیر مستقیم آن را های تابعهو شرکت

 . ادغام مالیاتی به مدتاخذ شودهستند،  یکه به دنبال وحدت مال ییهاشرکت یسال مالها باید قبل از پایان اشد و این مجوزبضروری می

 .شودیسال اعطا م 5

 داراییارزش  بر اتیمال ی( مجاز است، اما براMBT) شهری مشاغل بر مالیات( و CITبر درآمد شرکت ) اتیمال یادغام مالیاتی برا

(NWTم )ستیجاز ن. 

 یاتیمال یهامشوق 
 شوندی ارائه میاتیاعتبارات مالوجود دارند که در قالب  یمتعدد یاتیمال یهامشوق

اعتبار  نیاشود. های ساکنی که مشمول مالیات بر درآمد شرکت هستند، یک اعتبار مالیاتی جهت سرمایه گذاری اعطا میبه نهاد .1

 هر .شودیم میتقس یلیتکم یهایگذار هیسرما یبرا یاتی( اعتبار مال2و ) یجهان یهایگذار هیاسرم یبرا یاتی( اعتبار مال1به ) یاتیمال

د. های مالیات بر درآمد مربوط به سالی که در طول آن سرمایه گذاری انجام شده است تعیین شونبر اساس بدهی دیدو نوع اعتبارات با

مد وجود قدار مالیات بر درآمد پرداختی تجاوز کند، امکان استرداد مالیات بر درآدر صورتی که اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری از م

 منتقل شود.به آینده ساله  10دوره  کی یدر ط ندنتوایم یاضافحال، اعتبارات  نیبا اندارد. 
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 شرایط بدست آمده در  های واجدکه بر اساس ارزش جهانی دارایی ) یجهان یهایگذارهیسرما یبرا ی اختصاص یافتهاتیاعتبار مال

به این  %2است و برای مبالغ باالتر،  %7به میزان  وروی 150،000تا  یجهان یهایگذارهیسرما یبرا ،(شودسال مالی اعطا می

(، های قبلی مراجعه کنیدبه بخشهستند ) طیواجد شرا ژهیاستهالک و یکه برا ییهایگذارهیسرما یبرا .شودمقدار اضافه می

 طیاز اعتبارات فوق الذکر واجد شرا نوع هر دو یممکن است برا هایگذارهی. سرماابدییم شی٪ افزا4٪ و 8به  بیبه ترت هانرخ نیا

 باشد.

 ارزش ذکر شده در ترازنامه )تفاوت  یعنی، به میزان) شودی٪ اعطا م12 یاتیاعتبار مالی، لیتکم یهاگذاری هیسرما برایnet 

book valueسال  5در  هاییدارا نیاذکر شده در ترازنامه ارزش  نیانگیمی آن دارایی واجد شرایط، یعنی، ( و ارزش مرجع برا

، افزایش شده است یداریخر یرجا یسال مالهای واجد شرایطی که در طی تفاوت ایجاد شده به میزان استهالک داراییگذشته. 

 (.یابدمی

 

 ییهاآن ر،یپذاستهالکی غیرهاییاز دارا ییها)نمونه شودیاعطا م ریپذاستهالکمشهود  یهاییبه تمام دارا یبه طور کل یاتیاعتبارات مال نیا

دست دوم و  یهاییدارا ،یاستفاده شخص یبرا یموتور هینقل لیتمام وسا شوند،یسال مستهلک م 3کمتر از طی مدت هستند که 

 ها(.ساختمان

 

ها ماه اول استخدام به آن 36از حقوق ناخالص پرداختی که در طی  %15 ی که بیکار هستند، به میزاناستخدام افراد خاص یبرا .2

 یدر طتوانند بر اساس مالیات بر درآمد سال جاری تعیین شوند و یابد. این اعتبارات میشود، اعتبار مالیاتی اختصاص میپرداخت می

 منتقل شود.به آینده ساله  10دوره  کی

ها رخ ی در طول سالی که آناحرفه التیتحصی های شرکت برای ادامهاز هزینه %10یزان های مرتبط با حرفه، به مبرای آموزش .3

 اتیمال که یموارددر به جز تواند بر اساس مالیات بر درآمد سال جاری تعیین شود )شود. این اعتبار میاند، اعتبار مالیاتی اعطا میداده

اعتبار  منتقل شود.به آینده ساله  10 حداکثر دوره کی یدر ط( و ابدییش مقابل استرداد کاه ریغ تکلیفی اتیمال توسط بر درآمد

 :در دسترس است که زمانیبر درآمد فقط تا  اتیمال

 باشدنکرده کمک نقدی درخواست  یآموزش یهانهیهز یشرکت برا نیا 

 کار  یشرکت لوکزامبورگ کی یبرا ،باشندلوکزامبورگ  یاجتماع تیامن نیمأها وابسته به تآموزش نیکارکنان شرکت کننده در ا

 دهندکار خود را در لوکزامبورگ انجام  از و بخش عمده کنند

 معمولی صورت گیرند یها در ساعات کاراز آموزش یمیحداقل ن 

 

 یانتقال یگذارمتیق 
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 یک استاندارد برای ارزیابی های مستقل به عنوانوکارکسبشده بین توافق طیبر درآمد لوکزامبورگ به صراحت در مورد شرا اتیمال قانون

شود طرفین ساکن و هم در مورد طرفین غیر ساکن اعمال می در مورداستاندارد  نیاکند. اشاره می مربوطه نیطرف شده بینشرایط توافق

 سازدی ممکن میانتقال یگذارمتیقو امکان باالبردن و یا پایین آوردن سود را برای اهداف 

ی وجود دارد که به طور کل ایبخشنامه ،(intragroup financing companiesون گروهی )های فاینانس دری شرکتبرا

اقتصادی را برای اجرای اصول در مورد نهادهای لوکزامبورگی که به طور کلی مشغول انجام  توسعه و همکاری های سازمانالعملدستور

های برای فعالیت ن،یهمچن بخشنامه نیا ن،یبر ا عالوهکند. بیان می( هستند را intragroup financingمعامالت فاینانس درون گروهی )

 گیرد.پاداش بسیار خوب و همچنین سطح مناسب بودجه لوکزامبورگی را در نظر می گروهی درون فاینانس

 شود.ای اختصاص داده میویژهتوجه ( transfer pricingگذاری انتقالی )ی، به مستندات قیمتطور کل به

 میمستق ریغ یاهاتیمال 
برای تأسیس یک شرکت در لوکزامبورگ، اصالح اساسنامه یک شرکت در لوکزامبورگ و انتقال مدیریت مرکزی یا دفتر مرکزی یک شرکت 

 یورو پرداخت شود. 75خارجی به لوکزامبورگ باید عوارضی به میزان سرجمع 

عوارض  %0.6سهام، مشمول  مبالغ دریافتی توسطشرکت و  کی هب پرداخت شده یهالوکزامبورگ، مشارکتدر امالک  هایی داراییبرا

عوارض  %6 مشمول های از طریقی به جز سهام،به دست آمده از امالک دارایی یهامشارکت .شوندمی عوارض رونویسی %0.5ثبت نام و 

 زین یشهردار نهیهز %3 ،رار داشته باشددر شهر لوکزامبورگ ق ملککه  یدر صورت ،نیعالوه بر اشوند )می عوارض رونویسی %1ثبت نام و 

 (.شودیبه آن اضافه م

ها و در آن یک یا چند شرکت تمام دارایی که یاهرگونه معامله یعنیشرکت ) سازماندهی مجدد، انتقال انجام شده در چارچوب با این حال

 خاصی از هرگونه عوارض ثبت نام معاف هستند. دهد(، تحت شرایطهای خود و یا یک شاخه از فعالیت را به یک یا چند شرکت میبدهی

 معاهدات مالیاتی دوجانبه لوکزامبورگ ستیل 
های بهره و حق امتیاز را در تاریخ بررسی شده های مالیات تکلیفی اعمال شده بر سود سهام و پرداختی، نرخصفحه بعد نمودار

  دهد.( نشان می01/01/2015)

های اقامت مناسب به عاملی که شود. در صورت ارائه مجوزخ محلی بیشتر است، نرخ محلی اعمال میدر موارد خاصی که نرخ معاهده از نر

شود و همچنین برآورده شدن شرایط خاص مورد نیاز برای کاهش نرخ )این شرایط در معاهدات مالیاتی مالیات تکلیفی به او پرداخت می

 د دارد.باشند(، امکان کاهش نرخ معاهده وجومربوطه موجود می

 هستند: ریبه شرح زدر تاریخ بررسی،  تحت مذاکره یاتیمال معاهدات

 ،(Cyprus) قبرس ،(Bruneiی )برونئ ،(Botswana) بوتسوانا ،(Argentina) نی، آرژانت(Andorra) آندورا ،(Albaniaی )آلبان

 زستانی، قرق(Hungary) (دیهده جد، مجارستان )معا(Estonia) (دی)معاهده جد یاستون ،(Egypt) مصر ،(Croatiaی )کرواس

(Kyrgyzstan)، تیکو (Kuwait)، لبنان (Lebanon)، لندیوزین (New Zealand)، عمان (Oman)، پاکستان (Pakistan)، 
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 صربستان ،(Senegal) ، سنگال(United Kingdom) (دی، انگلستان )معاهده جد(Czech Republic) (دیچک )معاهده جد یجمهور

(Serbia)، (دیپور )معاهده جدسنگا (Singapore)هی، سور (Syria)، نیرااوک (Ukraine)، اروگوئه (Uruguay). 

 

 کرد: دایپ مراجع مالیاتی تیدر وب سا توانیمربوطه را م اطالعات

http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_vig/index.html 

http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_neg/index.html 

 :2016 هیژانو 1 خیدر تار آتی راتییتغ

و ستانه معرفی نرخ مالیات بر ارزش دارایی دبا ، 2016 هیژانو 1 تاریخ از دارایی،ارزش بر  اتیو مال کسانی اتیحداقل مال، 2.  4.  23 بخش

 کند.تغییر پیدا می( راتییتغ گری( )و دNWT) داراییارزش  بر اتی( با حداقل مالCITبر درآمد شرکت ) اتیحداقل مال ینیگزیجا

 از، سود سهام پرداخت شده یلوکزامبورگ برا یفیتکل اتیاز مال تیمعاف، 3.  6.  23خش ی و بافتیسود سهام در تیمعاف، 1.  6.  23 بخش

نین (، و همچanti-abuse)ضد سوء استفاده  یقانون کل کیو  (anti-hybrid ruleی )بیترک قانون ضد کی یبا معرف 2016 هیژانو 1 خیتار

 رییتغ( EU Parent-Subsidiarity Directiveته اتحادیه اروپا )های مادر و وابساصالحات جدید اعمال شده بر روی راهبرد شرکت

 د کرد.نخواه

 ی تغییر خواهد کرد که این تغییر از جمله شامل لغو رژیم فعلی حقوق مالکیت معنویمعنو تیحقوق مالک یبرا ژهیو تیمعاف، 7.  23بخش 

 خواهد بود. 2016جوالی  1از 

ی اجرای 2015از سال )که  اندی معرفی شدهدیجد معیارهایاروپا،  هیور تطابق با قانون اتحادبه منظ: ادغام مالیاتی، 10.  8.  23 بخش

 خواهر یهاشرکتبه موجب آن، که  سازند،را ممکن می" ی(افق)horizontal به اصطالح " یاتیوحدت مال یامکان تقاضا براکه  ،(شوندمی

ها به عنوان بخشی از وحدت مالیاتی( یک گروه وحدت مالیاتی ر شرکت مادر آنتوانند تحت شرایط خاصی )بدون لزوم حضوواجد شرایط می

 تشکیل دهند.

 

 لیست معاهدات مالیاتی دوجانبه لوکزامبورگ

( 01/01/2015های بهره و حق امتیاز را در تاریخ بررسی شده )های مالیات تکلیفی اعمال شده بر سود سهام و پرداختیجدول زیر، نرخ

 دهد. نشان می

 حق امتیاز (mبهره ) سودهای سهام 

 0/15 0 0 (Barbadosباربادوس )

 10/15 0/15 0 (Belgiumبلژیک )

 15/25 0/10/15 15/25 (Brazilبرزیل )

 5/15 0/10 5 (Bulgariaبلغارستان )

 0/5/10/15 0/10 0/10 (Canadaکانادا )

 5/10 0/10 6/10 (Chinaچین )

http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_vig/index.html
http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_neg/index.html
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 0/10 0 0 (Czech Republicجمهوری چک )

 5/15 0 0 (Denmarkدانمارک )

 5/15 0/10 5/10 (Estoniaاستونی )

 5/15 0 5 (Finlandفنالند )

 5/15 10 0 (Franceفرانسه )

 0/5/10 0 0 (Georgiaگرجستان )

 5/15 0 5 (Germanyآلمان )

 7,5 8 5/7 (Greeceیونان )

 5/15 0 0 (Guernseyگرنزی )

 0/10 0 3 (Hong-Kongهنگ کنگ )

 5/15 0 0 (Hungaryمجارستان )

 5/15 0 0 (Icelandایسلند )

 10 0/10 10 (Indiaهند )

 10/15 0/10 10/12,5 (Indonesiaاندونزی )

 5/15 0 0 (Irelandایرلند )

 5/15 0 0 (Isle of Manجزیره من )

 5/10/15 0/5/10 5 (Israelاسرائیل )

 15 0/10 10 (Italyایتالیا )

 5/15 0/10 10 (Japan)ژاپن 

 5/15 0 0 (Jerseyجرزی )

 5/15 0/10 10 (Kazakhstanقزاقستان )

 )جمهوری دموکراتیک خلق( الئو

(Lao (People’s Democratic Republic of)) 
0/5/15 0/10 5 

 10/15 0/5/10 5/10 (Korea (South)کره جنوبی )

 5/10 0/10 5/10 (Latviaلتونی )

 0/5/10 0 0 (Liechtensteinاشتاین )لیختن

 5/15 0/10 5/10 (Lithuaniaلیتوانی )

 5/15 0 5 (Macedoniaمقدونیه )

 

 حق امتیاز (mبهره ) سودهای سهام 

 0/5/10 0/10 8 (Malaysiaمالزی )

 5/15 0 10 (Maltaمالت )

 5/10 0 0 (Mauritiusموریس )

 5/15 0/10 10 (Mexicoمکزیک )

 5/10 0/5 5 (Moldovaمولداوی )

 5/15 0 0 (Monacoموناکو )
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 0/5/15 0/10 5 (Mongoliaمغولستان )پایان یافته( )

 10/15 10 10 (Moroccoمراکش )

 2,5/15 0 0 (Netherlandsهلند )

 5/15 0 0 (Norwayنروژ )

 5/15 0/5 5 (Panamaپاناما )

 0/15 0/5 5 (Polandلهستان )

 15 10/15 10 (Portugalپرتغال )

 0/5/10 0 5 (Qatarقطر )

 5/15 0/10 10 (Romaniaرومانی )

 5/15 0 0 (Russiaروسیه )

 0/15 0 0 (San Marinoسن مارینو )

 5 0 5/7 (Saudi Arabiaعربستان سعودی )

 0/10 0/5 5 (Seychellesسیشل )

 0/5/10 0/10 10 (Singaporeسنگاپور )

 5/15 5/15 10 (Slovak Republicجمهوری اسلواکی )

 5/15 0/5 5 (Sloveniaاسلوونی )

 5/15 0 0 (South Africaآفریقای جنوبی )

 5/10/15 0/10 10 (Spainاسپانیا )

 7,5/10 0/10 10 (Sri Lankaالنکا )سری

 0/15 0 0 (Swedenسوئد )

 0/5/15 10 0 (Switzerlandسوئیس )

 10/15 0/10/15 10 (Taiwanتایوان )

 0/15 0/12 10 (Tajikistanتاجیکستان )

 5/15 0/10/15 15 (Thailandتایلند )

 5/10 0/7.5/10 10 (Trinidad and Tobagoترینیداد و توباگو )

 10 7,5/10 12 (Tunisiaتونس )

 5/20 1/15 10 (Turkeyترکیه )

 0/5/10 0 0 (United Arab Emiratesامارات متحده عربی )

 5/15 0 5 (United Kingdomانگلستان )

 0/5/15 0 0 (United Statesایاالت متحده )

 5/15 0/10 5 (Uzbekistanازبکستان )

 5/10/15 10 10 (Vietnamویتنام )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 فصل
 کاروکسب قانون اجمالی بررسی
  تجاری



 

 کار تجاریو: بررسی اجمالی قانون کسب24فصل 
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 هید"بازار مشترک" که اتحا یا برار یچهار اصل آزاد لوکزامبورگ به طور گسترده وکارکسب نیاروپا، قوان هیکشور عضو اتحاد کیعنوان  به

 اصول عبارتند از: نی. اکندیم میآن را دارد، تنظ جادیاروپا قصد ا

 هاآزادانه کاال ییجابجا 

 آزادانه خدمات ییجابجا 

 آزادانه اشخاص ییجابجا 

 هیآزادانه سرما ییجابجا 

 

اصول  نی. اشودیچهار اصل مشتق م نیاز ا شود،یال ماعم وکارکسب یهاکه در همه بخش یاو قواعد مربوط به رقابت عادالنه اصول

از  ی. بعضکندیرا ارائه م ردیگیکه در لوکزامبورگ صورت م یتجار یهاتیفعال یو مقررات قابل اجرا برا نیاز قوان یکیدئولوژیارچوب اچ

 اند.ذکر شده ریدر ز هاتیفعال نیا

 قانون رقابت یهاجنبه 
ا هستند و لوکزامبورگ قابل اجر یاروپا در کنار مقررات داخل هیقابل اجرا در اتحاد یانون رقابت، مقررات رقابتتوجه به مسائل مربوط به ق با

 ولا است. زیدو چ کند،یرا کنترل م یتجار وکارکسباروپا که هر نوع  هی. هدف از مقررات رقابت اتحادرندیمورد توجه قرار گ دیبا جهیدر نت

رقابت در  فیتحر ایمحدود کردن  ،یریاروپا سبب جلوگ هیاتحاد یمشاغل تجار نیکه هر گونه توافق نامه ب هنددیم نانیها اطمآن نکه،یا

 نی(. تحت ا(Treaty on the Functioning of the EU ،TFEU)اروپا  هیمعاهده عملکرد اتحاد 101)ماده  شودیبازار مشترک نم

مصرف کنندگان  یهاکه خواسته یدر حال ،یو اقتصاد یفن شرفتیارتقاء پ ایکاالها و  عیتوز ای دیکه به بهبود تول ییهانامهقانعقاد تواف ن،یقوان

غالب  تیاز موقع یشرکت تجار کیتوسط  یاحتمال یهااروپا سوء استفاده هیاتحاد نیقوان نکه،ی. دوم اشودیممکن م سازند،یرا برطرف م

 روپا(ا هیمعاهده عملکرد اتحاد 102بگذارد را ممنوع کرده است. )ماده  ریاروپا تأث هیاددو کشور عضو اتح نیتجارت ب رکه ب ییخود، تا آنجا

 وناعادالنه  یتجار یهاوهیدر خصوص ش یداخل یمقررات قانون یدارا نیهمچن زیاروپا، قانون لوکزامبورگ ن هیمقررات اتحاد نیبر ا عالوه

که  یتجار یهاوهیو ش حراج نهایی ،یک رابطه استخدامی انیپس از پا ایدر طول  یاسرار تجار یافشا نیقوان نیرقابت ناعادالنه است. ا

 که بر خالف یتجار یهاوهی( ناعادالنه محسوب شود و شزیناعادالنه، فروش با جوا یتجار غاتیداده شده )مثال تبل نیممکن است تحت قوان

 .کندیا کنترل ممنحرف کنند ر ایرقابت را محدود  توانندیم ایهستند  یمنافع عموم

رقابت به  شورای –را به وجود آورد  یمشخص تغییرات سازمانی شد که بیدر لوکزامبورگ تصو 2011اکتبر  23در  دیقانون رقابت جد کی

 یدارا نیرقابت هردو طرف یرقابت همراه با بازرس یشد )قبال شورا نییدر حوزه رقابت تع صالحیت یمستقل و دارا ینهاد ادار کیعنوان 

 غالب تیممنوعه و سوء استفاده از موقع یهامربوط به توافق نیقوان اجرایحاصل کردن از  نانیرقابت اطم یشورا فهی.(. وظبودند الحیتص

با  ایدرخواست وزارت اقتصاد  ،یخصوص تیبرخوردار است و ممکن است در صورت شکا بازدارندگیو  قیرقابت از قدرت تحق یاست. شورا

بازار  قاتیمتن قانون در حوزه رقابت، انجام تحق سینوشیرقابت قادر به ارائه پ یشورا ن،یرا آغاز کند. عالوه بر ا یقاتیقتح ود،ابتکار عمل خ

 ها است.شرکت یضد رقابت برا یهانامهغالب توافق تیمربوط به سوء استفاده از موقع یمناسب مقررات قانون ریو تفس
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 نینکرده است. بنابرا یمعرف یمل یهاشرکت نیکنترل تمرکز ب یرا برا یاشده یزیرروند برنامه چیلوکزامبورگ هنوز ه یگذاراقانون مجلس

 است: ریز یهادر لوکزامبورگ، تمرکز در حوزه نهاد رقابت نقش

 منجر  ه است ومرحله که در آن تمرکز قبال اتفاق افتاد کی)در  رهیغالب و غ تیموقع کیدر برابر سوء استفاده از بازدارنده عملکرد  کی

 به سوء استفاده شده است(

 ای ییاروپا و در چارچوب شبکه رقابت اروپا هیاتحاد ونیسیاروپا و با کم هیعضو اتحاد یکشورهاهای رقابت نهادبا  یهمکار عملکرد 

ار به ابتک ایها و آن بر درخواست یدر قلمرو لوکزامبورگ مبن قاتیانجام تحق یرا برا ییهااروپا، که کمک هیاتحاد ونیسیکم تحقیقات

 بعد از انجام معامله(. ای)قبل  دهدیلوکزامبورگ ارائه م اتمقام

 

 تیفعال کیکه  یکه توسط آن فرد یتعهد قرارداد کیبرخالف  ایمنصفانه  یتجار یهاوهیهر عمل برخالف ش ،یاصل کل کیعنوان  به

 .شودیم یتلق رمنصفانهیغ یتجار وهیش کیخود دور کند، به عنوان  یرقبا از یکیرا از  انیتا مشتر کندیتالش م دهد،یرا انجام م یتجار

 کنندهاز مصرف تیحما 
قانون  کیآورده شده است که در  2011 لیآور 8 خی( به تارConsumer Codeاز مصرف کننده در قانون مصرف کننده ) تیحما نیقوان

ن برگرداکرده است. قانون مصرف کننده،  عیاز مصرف کنندگان وجود داشت، تجم تیرا که تا آن زمان در حوزه حما یاجداگانه نیواحد، قوان

های تعطیالت اشتراکی خانه از یخاص یهااز مصرف کنندگان با توجه به جنبه تیاروپا را در رابطه با حما هیاتحاد 2008/122راهبرد

(timeshare)یهانامهاروپا در مورد موافقت هیاتحاد 2008/48راهبردبازفروش و مبادله و  یبلندمدت، قراردادها التی، محصوالت تعط 

که با مصرف  ییقراردادها یقابل اجرا برا یعموم نیقوان نیو همچن نمتخصصا یبرا ی. کد مصرف کننده، تعهد اطالعات عمومی استاعتبار

 نیدهد. همچنیتجارت ناعادالنه را ارائه م یهاوهیروز( و ش 14انصراف ) یهادوره ،یحقوق یهااز ضمانت یفیو تعر شودیکنندگان منعقد م

 ریابلندمدت و س التیتعط یقراردادها، (consumer credit) کنندهی اعتبار مصرفراه دور، قراردادها یدر مورد قراردادها یخاص نیقوان

 موارد ارائه شده است.

فروش با  تیممنوع توانیاست. به عنوان مثال م ریپذکانما یسخت اریبس نیتحت قوان ایممنوع است و  ای یتجار یهاوهیاز ش یخاص انواع

 را مثال زد. یا رهیفروش زنج ایضرر و 

را  شودیارزش و باطل شدن قرارداد م یباعث ب د،یایرا که اگر در قرارداد با مصرف کننده ب آمیز ی اجحافهامصرف کننده، بند قانون

جانبه  کیحق انحالل  مانکاریپ یکه در آن، برا ییهاشود: بندیم ریمل موارد زو ممنوع شا آمیز اجحاف یهابند ستی. لکندیمشخص م

را  یقانون یهاکه ضمانت ییهابند رد؛یگیشده باشد، در نظر م نییدر قرارداد تع شیکه از پ یخاص و قابل قبول لیلد چیقرارداد را بدون ه

. کندیمنع م گرانیو د مانکاریکه مصرف کننده را از جبران تعهدات پ ییاهبند کند؛یعدم انطباق، محدود م ایپنهان  یهادر صورت نقص

 زانیمشناخته شود، او به  آمیز اجحافبند از نظر دادگاه  نیبه مصرف کننده را داشته باشد که ا یبند هرگونه لیدر تحم یسع مانکاریاگر پ

 خواهد شد. مهیجر وروی 10،000تا  300 نیب یمبلغ

 :شودیاعمال م یخاص یهاتیها محدودهستند که بر آن ییهاوهیش ،ریفروش ز یهاوهیش

 ییو بخت آزما یشرط بند ،یکش قرعه 



 

 کار تجاریو: بررسی اجمالی قانون کسب24فصل 

370 

 دیجد یفروش کاالها یعموم دهیمزا 

 یابانیکنار خ فروش 

 شوند(یم نییتع یحراج تابستانه و زمستانه توسط حکم ادار یها)دوره هایحراج 

 حراج به دلیل انحالل 

 

و  انهیجوسلطه یهاوهیها به شآن میناعادالنه را همراه با تقس یتجار یهاوهیاست که ش ییهاشامل بخش نیچنمصرف کننده هم قانون

 نیا یبرا اهیس ستیو دو ل کندیم فیرا تعر کارانهبیو فر انهیجوسلطه یهاوهیش یارهای. قانون مصرف کننده معکندیم فیتوص کارانهبیفر

 کارانه آورده شده است: بیو فر انهیسلطه جو یتجارت ییهاوهیاز ش یهامثال ریدر ز کند.یم جادیا یتجارت وهیدو ش

 برسد، محل را ترک کند. انیقرارداد به پا نکهیقبل از ا تواندیکه او نم کندیحس را به مصرف کننده القا م نیا 

 ایها را سفارش داده باشد مصرف کننده آن هنکیبدون ا مانکاریمحصوالت ارائه شده توسط پ یمعوق برا ای یبه پرداخت فور ازین 

 را داده باشد. ییکاالها نیاز چن ینگهدار ایدرخواست عودت 

 کودکان  یآن محصول برا دیخر یرا برا گریبزرگساالن د ای نیوالد ایکند و  قیتشو دیکودکان را به خر غاتیدر تبل میطور مستق به

 کند. بیترغ

 محصول در  کیبودن فروش  یتظاهر به قانون ایاعالم و  ست؛ین نطوریکه ا یدر صورت مانکاریپاز طرف  یمنشور اخالق یامضا یادعا

 .ستین نطوریکه ا یصورت

 

 خواهد شد. مهیجر وروی 120،000تا  251 نیب انهیسلطه جو ایکارانه  بیفر یتجار وهیش هر

 یمعنو تیمالک 
 کلی طور به که اثر را خالق حقوق و –و حق ثبت اختراع  یتجار هاینشان عمده طور به – یصنعت تیحقوق مالک ،یمعنو تیمالک حقوق

لطفا به فصل  شتریکسب اطالعات ب ی. برادهدیپوشش م شوند،یبه نام حق نشر شناخته م Anglo-Saxon یحقوق یهاستمیتحت س

 .دی" مراجعه کنیمعنو تی"مالک 21

 یصنعت تیمالک 
 ثبت شوند. یالمللنیب/یباشند )ب( در صورت لزوم به صورت مل یقانون طی)الف( مطابق شرا دیبا یتجار یهاها و نشانثبت اختراع، طرح حق

 باشند. یمشخص نیطبق قوان دیانتقال با یهانامهمجوزها و توافق ن،یعالوه بر ا
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 )پتنت( ثبت اختراع حق

اخذ مجوز، اختراع  ی. براکندیراعات را مشخص مو ثبت اخت (patentabilityقابلیت ثبت اختراع ) ، اصول1992 هیژوئ 20 خیتار قانون

 داشته باشد: یسه شرط اصل دیبا

 ثبت شده است( یآن اختراع یباشد که برا یادامنه شرفتهیصورت پ دیآن نبا یعنی) ینوآور 

 واضح باشد(که اختراع مربوط به آن است یامتخصص در دامنه یفرد یبرا دیروش اختراع نبا یعنیو مبتکرانه ) یاختراع تیفعال ، 

 یصنعت استفاده 

 

 اریبس در سطح اروپا یوتریکامپ یهااما ثبت اختراع برنامه کند،یم یرا از حوزه ثبت اختراع مستثن یوتریکامپ یهالوکزامبورگ برنامه قانون

 .ردیگیمورد بحث قرار م

 سال معتبر است. 20 یثبت اختراع برا حق

ت اختراع حفاظت از حقوق ثب یبرا یو اساس هیرساندند که و پا بیپارلمان اروپا دو قانون را به تصواروپا و  هیاتحاد ی، شورا2012دسامبر  در

 Unified Patent) کپارچهینامه دادگاه ثبت اختراع اروپا، توافق هیعضو اتحاد هایکشور 25، 2013 هیاروپا بود. در فور هیواحد در اتحاد

Courtد. با اثر واحد امضاء کردن ییاروپا ندهیحقوق ثبت اخراع آ یمنحصر به فرد برا اراتیاخت با حوزه یدادگاه سی( را به منظور تاس 

 

 یتجار یهانشان

 هیفور 25 خی( به تارBenelux Intellectual Property Conventionبنلوکس ) یمعنو تیتوسط قرارداد مالک یتجار یهانشان

هلند و لوکزامبورگ( به  ک،یبنلوکس )بلژ یاز کشورها یکیثبت شده در  یتجار یهاقرارداد، نشان نی. با توجه به اشودیاداره م 2005

 زیمتما دیبا ینشان تجار کی ،یتجار یها. به منظور محافظت از نشانشوندیها حفاظت مکشور نیا قلمروصورت خودکار و جداگانه در 

 خدمت اشاره کند. ایمحصول  کیباشد، در دسترس باشد و به 

 یدر بازار داخل هماهنگی سازمان –( European Trademarks Officeاروپا ) یتجار یهاثبت شده در اداره نشان یارتج یهانشان

(Organization for Harmonization in the Internal Market, OHIM )– اروپا، از جمله  هیاتحاد کشورهای همه در

 World Intellectual Property) یجهان یمعنو تیکدر سازمان مال ثبت شده یارتج یهانشان نیلوکزامبورگ معتبر است. همچن

Organization, WIPOشودیدر لوکزامبورگ حفاظت م یتجار یهانشان نیدر لوکزامبورگ معتبر هستند و از ا زی( ن. 

دارنده  یف مدت پنج سال متوالوجود دارد، اما اگر ظر زیها نآن دیکه البته امکان تمد شوندیحفاظت مسال  10به مدت  یتجار یهانشان

 یبرا هم یمناسب لینکند و دال یاروپا استفاده واقع هیدر اتحاد یمرتبط با آن نشان تجار یهااز آن در رابطه با خدمات و کاال ینشان تجار

 لغو شود. یاز آن نداشته باشد، ممکن است آن نشان تجار دهعدم استفا
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 (Author’s rights) خالق اثر حقوق 
ر بدون و نرم افزا یقیموس ها،لمیها، فاز جمله عکس ،یاصل یو هنر ی( از آثار ادبAuthor’s rights, droits d’auteur) اثر خالق قحقو

. حقوق شوندیمنحصر به فرد م خالقاز  تیشامل حما نیهمچن زیداده ن یهاگاهی. پاکندیها محافظت مدر نظر گرفتن شکل و نوع آن

ن، آوا نشا دکنندگانیمانند هنرمندان، تول یخاص یهااز شغل اثر خالق حقوق( همانند Neighboring rights, droits voisinsمرتبط )

 .کندیحفاظت م لمیکنندگان ف دیپخش و تول یهاسازمان

 

 یو هنر یادب آثار

دارندگان حقوق  یعنی. سازندگان )کندیمحافظت م یاصل یو هنر یدر مورد حقوق سازندگان، از آثار ادب 2001 لیاپر 18 خیتار قانون

ان به افتخار و اعتبارش ،یکه با توجه به حقوق اخالق یخود را )تا حد یمربوط به حق سازندگ یو اخالق یحقوق موروث توانندی( میسازندگ

 .ستیالزم ن یت رسمثب چیو ه شوندیحفاظت م یکار اصل جادیدر لوکزامبورگ به محض ا اثر خالق حقوقصدمه وارد نشود( انتقال دهند. 

 یوتریکامپ یها. تحت قانون لوکزامبورگ، حقوق سازندگان مربوط به برنامهشودیمحافظت م اثر خالق حقوقتوسط  زین یوتریکامپ یهابرنامه

 .شودیخاص به کارفرما منتقل م طیشده توسط کارکنان به طور خودکار تحت شرا جادیا

جرم  کیتقلب و جعل است که  یبه معنا سندهیقابل اجرا است. نقض حقوق نو اثر خالق سال پس از مرگ 70به مدت  اثر خالق حقوق

 ( است.یفری)ک ییجنا

 

 هاداده گاهیپا

، تارساخباشند و  یها اصلدهنده آن لیعناصر تشک تیموقع ایبودن  دهیاز لحاظ برگز دیها با، آنداده یهاگاهیاز پا یمنظور حفاظت قانون به

 باشد. ریپذ هیتوج یکم ای یفیک یهایگذار هیبا سرما دیداده با گاهیپا یمحتواارائه  ای قیتصد

 نیاما ا شود،یها نماستفاده از آن ایعملکرد و  جاد،یا یمورد استفاده برا یهانرم افزار ایها و آن یداده شامل محتوا یهاگاهیاز پا حفاظت

 ظت شوند.محاف گریبه طور جداگانه توسط حقوق د توانندیعناصر م

 داده محفوظ است: گاهیدارنده حق پا یبرا ریکردن موارد ز ممنوع

 داده گاهیپا یاز محتوا یبخش قابل توجه ایاستفاده مجدد از تمام  ای استخراج 

 ایشد و اداده ب گاهیپا یداده، اگر خالف عملکرد عاد گاهیپا یاز محتوا یاصل ریغ یاستفاده مجدد مکرر و با قاعده از بخش ایو  استخراج 

 داده بشود. گاهیدارنده حقوق پا یبه منافع قانون هیقابل توج ریغ یضرر جادیباعث ا

 

 لیل از تکمداده قب گاهی. اگر پاشوندیداده محافظت م گاهیپا جادیا لیسال بعد از تکم هیژانو 1 خیساله از تار 15دوره  کی یها براداده گاهیپا

 اررقبار در دسترس عموم  نیاول یداده برا گاهیکه پا یخیسال بعد از تار هیره حفاظت از اول ژانودو رد،یدر دسترس قرار گ یبه طور عموم

 گرفت، آغاز خواهد شد.
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 یمعنو تیمالک یاتیمال یهامشوق 
 

 سهام سود ایاز درآمد مثبت خالص  %80 یاتیمال یاز بخشودگ یخاص طیلوکزامبورگ ممکن است تحت شرا یدهندگان تجار اتیمال

نام دامنه  ایها ها و مدلطرح ،یتجار یهادر مورد نرم افزار، حق ثبت اختراع، نشان اثر خالق حقوقمجوز  اجاره ایاز )الف( استفاده  حاصل

دهندگان در چارچوب  اتیبرخوردار شوند. اختراعات ثبت شده و مورد استفاده مال ی،معنو تیحقوق مالک نیچن در اختیار داشتن)ب(  ای

شخص ثالث منجر  یبرا یمجوز اختراعات نیچن افتیدر قیاست که از طر ی٪ از درآمد خالص مثبت80 یاتیمال یاعث بخشودگخود ب تیفعال

 .شدیم

حقوق  نیشده باشد( و ا جادیبا توجه به مورد، ا ایبدست آمده باشند ) 2007دسامبر  31پس از  دیبا طیواجد شرا یمعنو تیمالک حقوق

ا ب یکه از نظر اقتصاد ییهانهیآمده است( بدست آمده باشند. مخارج و هز ییکه در قانون اجرا یفیر اساس تعراز "شرکت وابسته" )ب دینبا

 در ترازنامه شرکت ثبت شوند. ییبه عنوان دارا دیدارند، با میمستق یارتباط یمعنو تیحقوق مالک

 است: یمعنو تیدر لوکزامبرگ، اداره مالک یمعنو تیمسئول امور مالک مقام

 

Intellectual Property Office 

Ministère de l’Economie 

9-21, boulevard Royal 

L-2429 Luxembourg 

Phone: (+352) 247 84113 

Fax: (+352) 247 94113 

E-mail: dpi@eco.etat.lu 

 یخصوص میحر 
 .شودیمحافظت م 2002اوت  2 خیه تارتوسط قانون لوگزامبورگ ب یاطالعات شخص پردازش

 :شوندیپردازش م ریدر موارد ز ایافراد و  تیتنها در صورت رضا یشخص یهاداده

 ی که کنترل کننده اطالعات مشمول آن است.تعهد قانون تیرعا 

 ت ا یک طرف سوم که اطالعادر استفاده از اجازه رسمی که به کنترل کننده اطالعات داره شده ی ایو  یمنافع عموم یبرا یکار انجام

 به وی ارائه شده

 اجرای قراردادی که فرد موضوع اطالعات یک طرف آن است یا برای انجام اقداماتی به درخواست فرد موضوع اطالعات پیش از ورود به 

 قرارداد

 نافع ارائه شده، مگر آنجا که م با هدف پیگیری منافع قانونی کنترل کننده اطالعات یا توسط طرف یا طرفین ثالث که اطالعات به آنها

 های اساسی فرد موضوع اطالعات برتر از چنین منافعی باشدیا حقوق و آزادی

mailto:dpi@eco.etat.lu
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 آن فرد یاتیاز منافع ح حفاظت 

 

 :دیها با. دادهشوندیپردازش م یها به روش عادالنه و قانونحاصل کند که داده نانیاطم دیبا اطالعات کننده کنترل

 ناسازگار با موارد ذکر شده، پردازش نشوند. یاهداف یشوند و برا یجمع آور یو قانون حیاهداف مشخص، صر یبرا 

 ،شوندیو پردازش م یباشند که به آن منظور جمع آور یبا اهداف نه بی رویه مربوط و متناسب. 

 یکه برا ییهال شود که دادهحاص نانیتا اطم ردیصورت بگ دیبا یباشند و در صورت لزوم به روز نگه داشته شوند؛ هر گام منطق قیدق 

 اصالح شوند ایهستند، پاک و  قیدق ریغ ایهدف ناقص و 

 انجام هدف وجود نداشته باشد یبرا ازیاز زمان مورد ن شتریب یمدت زمان یافراد برا ییشوند که امکان شناسا ینگهدار یصورت به 

 

 تیعضو ،یفلسف ای یاعتقادات مذهب ،یاسیس دیعقا ،یقوم ای ینژاد یهاشهیمربوط به ر یهاحساس )به عنوان مثال داده یهاداده پردازش

 است. ریاو امکان پذ یهاپردازش داده یفرد برا حیصر تیخاص، مانند رضا اریبس طی( تنها در شرارهیو غ یبازرگان یهاهیدر اتحاد

کار، اصل  نیمسئول ا یهاها و مقامآن یهادادهارائه اطالعات واضح به افراد در مورد پردازش  قیاز طر دیبا اطالعات گانکنترل کنند

که قرار است پردازش شود و اهداف پردازش، ممکن است قبل از شروع پردازش اطالعات  یاکنند. بسته به نوع داده تیرا رعا تیشفاف

 ایممکن است به اخذ مجوز  ییهافرآیند نیکند. چن یرا ط یادار یهافرآینداز  یکسری ایکنترل کننده اطالعات مجبور باشد  ،یشخص

ظارت ن یپردازش برا ای یکیژنت یهادارند عبارتند از: پردازش داده ازیکه به اخذ مجوز ن ییهاد. پردازشنداشته باش ازین یقبل یاطالع رسان

 یمل ونیسیبه کم دیبا ندارند( ازین یو مجوز قبل یبه اطالع رسان حایکه صر ییهاپردازش یعنی) گرید یهادر محل کار است. تمام پردازش

(National Commissionاطالع داده شوند. انتقال داده )ییها به کشورها ( که از نظر پارلمان اروپاEuropean Parliamentدار )یا 

 است. ریپذامکان  یخاص یهافرآیندتحت  ستند،ین یسطح حفاظت کاف

 نیمربوط به خودشان مطلع شوند. ا یهاو اصالح داده یر مورد دسترساز حقوق خود د دیها تحت پردازش است باآن یهاکه داده یافراد

 کرد. یرویها پاز آن دیکه با کندیرا ارائه م یقانون مشخصات رسم

 یعنیها به کشور ثالث )اطالعات پردازش شده، به خصوص هنگام انتقال داده یو محرمانگ تیاز امن دیبا نیهمچن اطالعات گانکنترل کنند

 حاصل کنند. نانی( اطمستیاروپا ن یضو منطقه اقتصادکه ع یکشور

ها حفاظت از داده یمل ونیسیها، کمو صدور مجوز هایاطالع رسان افتیقانون، در نیا ینظارت بر اجرا یمسئول لوکزامبورگ برا مقام

(National Commission for Data Protection, NCPDم )باشدی: 

 

National Commission for Data Protection (CNPD) 

1, avenue du Rock’n’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 26 10 60-1 

Fax: (+352) 26 10 60-29 
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www.cnpd.lu 

 

حفاظت از اطالعات در  نیقوان یساز کپارچهیکرد که هدف آن  بیرا تصو یدیقانون جد سینوشیپ ییاروپا ونیسی، کم2012سال  در

 تیاصل مسئول جادیدشوار و ا اریبس یادار یهافرآیندمانند حذف  دیاز موارد جد یمقررات برخ سینو شیاروپا بود. در پ هیسراسر اتحاد

ا را اروپ هیحفاظت از اطالعات اتحاد نیقوان یمرزها نیمقررات همچن سینو شیوجود داشت. پ اطالعات گانخود کنترل کنند یبرا یریپذ

 یاطالعات شخص ولیاند، شده سیاروپا تاس هیرا که در خارج از اتحادی اطالعات گانشناختن کنترل کنند تیو به رسم دهدیگسترش م

ما داده است، ا یمقررات را سینوشیپ نیبه ا . در حال حاضر پارلمان اروپاسازدیممکن م کنندیاروپا را پردازش م هیمصرف کنندگان اتحاد

 شود. دییتا زی( نCouncil of Ministers) رانیوز یتوسط شورا دیبا سینوشیپ نیا

 (INSOLVENCYعسار )اِ 
 .شوندیم ِاعساری هافرآیندخاص شامل  نیقوان ری( و ساCommercial Code, Code de commerce) یبازرگان قانون

 :شودیم ریز یهافرآیندلوکزامبورگ شامل انواع  قانون

 یورشکستگ (Bankruptcy, faillite) 

 تیریمد ( کنترل شدهControlled management, gestion contrôlée) 

 پرداخت قیتعل( هاSuspension of payments, sursis de paiement) 

 بیترک ( با طلبکارانComposition with creditors, concordat préventif de faillite) 

 یاجبار انحالل (Compulsory winding up, liquidation judiciaire) 

 

 کیاست که  یو مربوط به زمان شودیم یبررس یروش توسط دادگاه تجارت نیا رایاست؛ ز گریمتفاوت از مراحل د یکم اجباری انحالل

 یهاتشرک حاکم بر نیقوان ای یبازرگان نیبا مفاد قوان یاقدامات او به طور جد نکهیا ایو  دهدیانجام م یفریخالف قانون ک یشرکت اقدامات

 نیندارد. چ رتی( مغاdroit d’établissementارتباط دارند، ) یتجارت یهاتیانجام فعال یکه به صدور مجوز برا ییهااز جمله آن یتجار

 .شوندیخود را بدهند، بعدا ورشکسته اعالم م یهایانحالل قرار دارند، اگر نتوانند بده فرآیندکه در معرض  ییهاشرکت

وقت  چیه بایتقر هاپرداخت قیبا طلبکاران و تعل بیکنترل شده، ترک تیریدر لوکزامبورگ است )مد ِاعسار فرآیند نیتریاصل یورشکستگ

 :شودیشرکت ورشکسته اعالم م کی ر،یز رطدر صورت وقوع سه ش ی(. به طور کلرندیگیمورد استفاده قرار نم

 باشد بازرگان ای یشرکت تجار کی باید 

 تباراع جذبدر  یناتوان 

 در موعد مقرر نفر کیبه  یدر پرداخت بده یناتوان 

 

http://www.cnpd.lu/
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 District court sitting onاعالم شود ) کندیم یرا بررس یکه مسائل تجار یاممکن است توسط دادگاه منطقه یورشکستگ موقعیت

commercial matters, Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commercialeساس اعالم ( و قضاوت برا

است بر اساس دادخو ای، به دستور خود دادگاه و ای ذی صالحبه دفتردار دادگاه منطقه دهدیکه تجارت را انجام م ینهاد ایداوطلبانه شخص 

 .باشدیم ریصورت نگرفته است امکان پذ یها پرداختچند طلبکار که به آن ای کی

 :کندیم نییعرا ت ریموارد ز یادادگاه منطقه ،یروش ورشکستگ در

 گیچند سرپرست ورشکست ای کی (bankruptcy administrator, curateurکه نما ،)را بر گان از طلبکاران و ورشکسته یندگی

 عهده دارند؛ و

 ینظارت یقاض کی (supervisory judge, juge commissaireکه مسئول نظارت بر مد )و روند انحالل است. یورشکستگ تیری 

 

 آن است.  یهایشرکت و پرداخت بده یهاییفروش دارا ،یکستگسرپرست ورش نقش

شده توسط دادگاه  نییوجود دارد، طلبکاران در مدت زمان تع ینهاد ورشکسته که در روند ورشکستگ ایخود از فرد  مطالبه افتیدر یبرا

 مربوطه بدهند. یادادگاه منطقه یش تجاراظهارنامه مطالبات خود را به دفتردار بخ دی، باندااعالم شده هکه در آن رسما ورشکست

 در لوکزامبورگ در حال حاضر مورد بحث است. یدرماندگ یهافرآینددر مورد  یبازنگر حهیال سینو شیپ

 در لوکزامبورگ یمحل ادار دیخر ای اجاره 
 یهانهیوره نه ساله هستند و همراه با گزد کی یبه طور معمول برا یاهداف تجار یمورد استفاده برا یهامحل یبرا یااجاره یهانامهتوافق

 Administration) هادامنه و ثبت اداره ظرف مدت سه ماه پس از امضاء آن در دی. اجاره نامه باباشندیو مستأجر م موجر یساله برالغو سه

de l’Enregistrement et des Domaines)  و در  کندیم جادینامه را ااجاره  خیمدرک معتبر از تار کیثبت شود. ثبت اجاره نامه

 یزندگ نهیمعمول است که اجاره نامه با شاخص هز هیرو کی نی. اکندیکه موجر عوض شود، از مستأجر در برابر اخراج حفاظت م یصورت

 است. ازین یسپرده بانک ای یتا شش ماه اجاره به صورت سپرده نقد کیمبلغ  مهاجاره نا نیتضم یمرتبط باشد و برا

 دارند. تیاجاره نامه اولو دیتمد یبرا ،یتجار ر امالکد نیکه مستاجر کندیم تصریح یمدن قانون

 mortgage) مسکن وام ثبت دفتر انتقال داده شود و در یدر دفتر اسناد رسم یتوسط سند دیبا تیامالک و مستغالت، حق مالک دیخر یبرا

register) فروش مصالحه. معموال انتقال با ثالث قابل اجرا باشد هایر طرفثبت شود تا در براب (sale compromise – compromis 

de vente ) مستند  کنند،یموافقت م تیو ضوابط انتقال مالک طیو در آن دو طرف با شرا شودیانجام م یمعامله خصوص کیکه توسط

 .شودینامه متوافق یعدم اجرابند مجازات در صورت  کیاست و معموال شامل  یکامال الزام هینوع توافق اول نیشود. ایم

از ارزش بازار اموال منتقل شده که اگر ملک منتقل شده در شهر لوکزامبورگ  %6مربوطه، از جمله عوارض ثبت نام )معموال  یهانهیهز

 داریوسط خرت یدفتر اسناد رسم یهانهی( و هزابدییم شیافزا یسیعوارض رونو %1بعالوه  %50 زانیمبلغ به م نیقرار داشته باشد ا

 .شودیپرداخت م
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 (یسی)فاکتور نو یسنوی حساب صورت 
( با ریخ ایاست  یینها یمشتر ،یمشتر نکهی)بدون توجه به ا دهدیارائه م انیخدمات را به مشتر ایکه کاال  یهر فرد یهاحسابصورت

 اتیاهداف مال یبرا یعنی) یشامل اطالعات خاص دیقانون اصالح شده است(، با نی)ا 1979 هیفور 12 خیتوجه به قانون لوکزامبورگ به تار

 بر ارزش افزوده( باشد.

 رشیقابل پذ گرید یمیحساب قدشده باشد، همانند هر صورت تیها رعاصورتحساب در آن یقانون طیکه شرا یکیالکترون یهاحسابصورت

 را قبول کند. یکیصورتحساب الکترون دیحساب، باصورت رندهیحال، گ نیاست. با ا

 یداده شده است، نام و آدرس فرد لیحساب تحوکه صورت یخی: تارشودیموارد م نیحساب صادر شده شامل ادر صورت یاجبار اطالعات

ا بپرداخت )اگر  شیپ خیتار ایارائه خدمات  ایفروش  خیتار ،ینام و آدرس مشتر نیو همچن دهدیخدمات ارائه م ایو  فروشدیکه کاال را م

مبلغ قابل پرداخت  ات،یبدون مال متیق ه،یپا متیکاال و خدمات و مقدار آن، ق ییمتفاوت باشد(، مشخصات شناسا حسابتصدور صور خیتار

خ واحد درنظر گرفته نشده باشد، نر متیکه ق یها در صورتبازپرداخت ای ،کسر قیمت، احتمالی یهافی، تخفمعافیت ایهر نرخ  یبرا اتیمال

 .که توسط قانون حذف شده باشد یبر ارزش افزوده قابل پرداخت )به جز در مواقع اتیل پرداخت، و مقدار مالقاب افزودهبر ارزش  اتیمال

 ییباشد، که به صورت منحصر به فرد باعث شناسا یچند سر ای کیبر اساس  یبیعدد ترت کیشامل  دیحساب باصورت ن،یبر ا عالوه

 اتیفروشنده / ارائه دهنده خدمات و شماره ثبت مال یده همراه با شماره ثبت تجارصادر کنن ییو شامل شماره شناسا شودیحساب مصورت

 .شودیم زین وکارکسبمجوز  ارهبر ارزش افزوده آن و شم

بر ارزش  اتیکه مال ی" )زمانComptabilité de caisseداده شوند: ذکر عبارت " شیحساب نمادر صورت دیبا نیهمچن زیموارد ن نیا

ه فروشنده / ارائ یخدمات خود به جا ایکاال  رندهیکه گ ی" )زمانAutofacturationقابل پرداخت است(؛ ذکر عبارت " دیافزوده در رس

بر ارزش افزوده است(.  اتیمسئول پرداخت مال داریکه خر ی" )زمانAutoliquidation(؛ ذکر عبارت "کندیمحساب صادر صورت ،دهنده

 خاص باشد. میرژ کیحساب مربوط به صورتالزم است که  یموارد خاص زمان گرید

به مقررات  ای CE/2006/112به مقررات مربوط راهبرد دیحساب باصورت شود،یمنظور م یاتیمال یکه بخشودگ یدر موارد ن،یبر ا عالوه

 کند آن محصول / خدمت معاف است، ادجاع دهد. انیکه ب یانشانه یبه هر معن ایمربوطه  یمل

تری خود قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است، در مواقعی که مش (d), e), and f ,1§، 43ت، همانطور که در ماده عااطال نیبر ا عالوه

 حساب ذکر شود.باید مالیات را پرداخت کند و یا در موارد تأمین کاال، شماره مالیات بر ارزش افزوده مشتری نیز باید در صورت

که به طور  امیپ کی ایسند  کیدر مورد  اینباشد،  شتریب وروی 100از  اتیحساب با احتساب مالتکه مبلغ صور یخاص، زمان طیشرا در

 اشاره دارد، ذکر موارد ساده مجاز است. هیحساب اولخاص و بدون ابهام به صورت

و حفظ  یاسناد اصل (dematerialization) کردن مادی غیر طیاست، شرا یکیالکترون وکردنیکه مربوط به آرش 2015 هیژوئ 25 قانون

 نیها است. اشرکت ی الزامات بایگانیقانون، ساده ساز نی. هدف از اکندیم نییرا تع یکیالکترون یهاحساباز جمله صورت تال،یجید یکپ

وقعیت این قانون همچنین مداشته باشند.  یاصل یهاتا ارزش معادل با نسخه کندیمشخص م تالیجید یاهنسخه یرا برا یطیقانون شرا
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را بوجود آورده و تصریح میکند که استفاده از خدمات ارائه دهندگان مجاز دال بر فرض  حفظیا  کردن دیجیتالی ارائه دهندگان خدمات

 های دیجیتال است. ارزش معادل برای کپی

 لوکزامبورگ یهادادگاه تشکیالت 
 لوکزامبورگ است. یهااز دادگاه یاجمال یبررس کی ریز متن

خاص و مستقل را متحد  یی( سه حوزه قضاHigh Court of Justice, Cour Supérieure de Justice) یدادگستر یالع دادگاه

 Constitutional Court, Cour) ی(، دادگاه قانون اساسSupreme Court, Cour de Cassation) یعال وانی: دکندیم

Constitutionnelleدی( و دادگاه تجد ( نظرCourt of appeal, Cour d’appelآن .)دارند. ییقضا تیها در سراسر کشور صالح 

خود هستند: دادگاه منطقه  یهاهیدر ناح اراتیاخت یوجود دارد که هر کدام دارا یادو دادگاه منطقه ،یدادگستر ینظر دادگاه عال تحت

 .(District Court of Diekirch) رشیکی( و دادگاه منطقه دDistrict Court of Luxembourgلوکزامبورگ )

 تیصالح یوجود دارد که هرکدام در محل خودشان دارا Justice de Paixاست. سه  Justice de Paixدرجه دادگاه،  نیتر نییپا

 .Esch-sur-Alzetteلوکزامبورگ و  رش،یکیخودشان هستند: د ییقضا

Justice de Paix ه مثال، امالک و مستغالت، قانون کار، مسائل مربوط بو مسائل مرتبط با، به عنوان  یبه موارد جزئ یدگیمسئول رس

و  انیماکارفر ندهیکه نما ابیکار که در آن دو ارز یهااست به جز دادگاه گانهی یتنها دادگاه قضاوت Justice de Paixاست.  رهیاجاره و غ

 .کنندیکمک م یبه قاض تند،کارکنان هس

هستند که توسط  یبه تمام موارد یدگی( مسئول رسDistrict Courts, Tribunal d’Arrondissement) یامنطقه یهادادگاه

Justice de Paix بر  زیقابل اجرا در لوکزامبورگ را ن یخارج یهاقضاوت تیمسئول نیها همچندادگاه نیا شود؛ینم یدگیها رسبه آن

 زین Justice de Paixصادر شده از  یهامورد قضاوتنظر در  دیدادگاه تجد نیهمچن یامنطقه یهاگاهداد ن،یعهده دارند. عالوه بر ا

 هستند.

 ازمندیکه ن مسائل فوری برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیشتر موارد خاص مانند یبرا یاژهیو ییقضا تیصالح یامنطقه دادگاه سیرئ

 دارد. (،یموقت یهانهستند که بالفاصله قابل اجرا باشد )فرما ییقضا ماتیتصم

 یهانظر قضاوت دیبه عنوان دادگاه تجد ای(، High Court of Justice, Cour Supérieure de Justice) یدادگستر یعال هدادگا

 .کندیعمل م یعال وانیبه عنوان د ای( و District Court) یادادگاه منطقه

 وکارکسباندازی یک پیش از راه 
 مراجعه شود( از طرف وزارت اقتصاد است: 9)به فصل  وکارکسبمستلزم داشتن مجوز  در لوکزامبورگ برالیل ایو  یتجار یهاتیفعال انجام

Ministry of the Economy 

6, boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 247 84700 
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Fax: (+352) 46 11 87 

www.gouvernement.lu/4344575/pme-entrepreneuriat 

 

در  دیبازرگان با ایشرکت  س،یبا توجه به محل تاس شود،یبازرگان واحد انجام م کی ایشرکت  کیتوسط  یتجار تیفعال کیکه  یهنگام

 ثبت شده باشند )باشد(: ریز یهابه آدرس رشیکید ایلوکزامبورگ  یدفتر ثبت شرکت و بازرگان

 

Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg 

Centre administratif Pierre Werner 

Bâtiment F 

13, rue Erasme, L-2961 Luxembourg 

Phone: (+352) 264 28-1 

Fax: (+352) 26 42 85 55 

www.rcsl.lu 

 

Registre de Commerce et des Sociétés in Diekirch 

Palais de Justice 

Place Guillaume 

B.P. 20 / L-9201 Diekirch 

Phone: (+352) 26 80 37 60 

Fax: (+352) 26 80 37 61 

 

 (دیکار در لوکزامبورگ" مراجعه کنوکسب یانداز"راه 8به فصل  شتریکسب اطالعات ب ی)برا

 صادرات کاال - واردات 
 ,Document Administratif Uniqueامبورگ، الزم است که اظهارنامه " زواردات کاال به لوک ایو  صادرات کاال از لوکزامبورگی برا

DAUدیمراجعه کن ریبه مورد ز دیتوانیم یادار یهافرآینددر مورد  شتریکسب اطالعات ب یشود. برا لی" تکم: 

 

Administration des Douanes et Accises 

26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg 

Postal address: B.P. 1605 

L-1016 Luxembourg 

Phone: (+352) 29 01 91-1 

Fax: (+352) 49 87 90 

www.do.etat.lu 

 

 یردات کاال از کشورها، وا1977. از سال باشندیاز ارزش کاال م یمعموال بر حسب درصد شود،یکه بر واردات کاال اعمال م یگمرک عوارض

 معاف شده است. یاروپا از عوارض گمرک هیعضو اتحاد

http://www.gouvernement.lu/4344575/pme-entrepreneuriat
http://www.rcsl.lu/
http://www.do.etat.lu/
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در  شوند،یم ینگهدار یانبار گمرگ ایو  یانبار خصوص کیکه به صورت موقت در  ییکاالها یعوارض گمرگ یبرا اهتیمعاف ژهیو مقررات

 است. شده است نظر گرفته

 یمنظم و الزامات حسابرس یهاگزارش جادیا الزامات 
 یهاکتاب دیبا دهد،یانجام م یتجار تیکه فعال یهر فرد ،یاتیو قانون مال یتجاریهامربوط به شرکت نیو قوان یقانون بازرگان طبق

حداقل  دیاست، با یتجار یهاتیکه مشغول انجام فعال یالزامات، هر شخص نیخود داشته باشد. تحت ا یتجار یهاتیفعال یبرا یحسابدار

 10را به مدت  یکند و مدارک مربوط به حسابدار جادیخود را ا تیمربوط به فعال یهایو بده هاییاز تمام دارا یهرستفبار در سال  کی

 سال حفظ کند.

 groupement d’intérêt économique ،groupement ،یتجار یهاشرکت یبرا یاژهیو نیقوان ،یالزامات کل نیبر ا عالوه

européen d’intérêt économiqueژهیمحدود و یها، مشارکت (special limited partnerships, société en 

commandite spécialeشودیاعمال م یمال ششده در بخ میتنظ یهااز شرکت ی( و برخ. 

 نیچن)و هم انیسود و ز یهاساالنه که شامل ترازنامه و گزارش یهاگزارش دیها باشرکت نیاز چند استثناء( ا ری)به غ یطور کل به

 را داشته باشند. شودیها( مگزارش نیمربوط به ا یهاادداشتی

بار اصالح شده است(، عمدتا بر  نی)که چند 2002دسامبر  19 خیلوکزامبورگ به تار یها، قانون حسابداربا توجه به شرکت ،یطور کل به

 نیقوان مهیب یهاو شرکت یمؤسسات اعتبار ،یگذار هیسرما یهاصندوق یاروپا است، اما برا هیاتحاد یحسابدار یهااساس دستورالعمل

 وجود دارد. یاداگانهخاص و ج یحسابدار

 نیانتخاب شود )ا یمیمتفاوت از سال تقو یدوره حسابدار کیامکان وجود دارد که  نیاست، اما ا یمیمعموال مطابق سال تقو یمال سال

 خواهد بود(. ریامکان پذ زین یاتیاهداف مال یبرا نهیگز

 شش ماه یدر جلسه ساالنه سهامداران در ط دیخاص، با یهاوستیساالنه کامل همراه با پ یهااز چند استثناء( گزارش ری)به غ یطور کل هب

 trade) یها و بازرگاندر دفتر ثبت شرکت دیآن، با دییماه از تا 1شوند و سپس پس از گذشت  دییمربوطه آماده و تا یسال مال انیپس از پا

and companies register.ثبت شوند ) 

 کیاز  دیخود با یهابه حساب یحسابرس یبرا کنند، تجاور ریاز دو آستانه ذکر شده در ز شیکه از ب ییهابه ذکر است که شرکت الزم

 ( استفاده کنند.réviseur d’entreprises agréé) طیحسابرس واجد شرا

 باشد وروی 4،400،000از  شتریترازنامه ب کل 

 باشد وروی 8،800،000از  شتریحجم معامالت خالص ب مجموع 

 نفر باشد. 50از  شیب یدوره مال یو متوسط تعداد کارکنان در ط ،کارکنان تمام وقت تعداد 

 

کوچک و  یهاکند، اما گروه جادی)متمرکز( ا یقیتلف یهاحساب دیها را بر عهده دارد، بااز شرکت یگروه استیر تیشرکت که مسئول کی

 .شوندیم تیمشمول معاف یخاص طی)مادر( تحت شرا نگیهلد یهاشرکت ای
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 یکار ساعات 
 تیفروش(، ملزم به رعا یهاتی)مانند فعال دهندیکاالها و خدمات ارائه م یینها انیبه مشتر میکه به صورت مستق یتجار تیگونه فعال هر

 ت:اس ریساعات به صورت ز نیباشند. ا لیتعط دیهستند که در آن با یساعات

 یرسم التیو تعط کشنبهی یدر روزها 13:00و بعد از ساعت  06:00از ساعت  قبل 

 سسمیروز قبل از کر ،یبه جز روز قبل از روز مل ،یرسم التیها و روز قبل از تعطدر شنبه 19:00و بعد از ساعت  06:00از ساعت  قبل 

 است. 18:00بعد از  یلیروزها ساعت تعط نیروز سال، که در ا نیو قبل از اول

 روزها وجود دارد( نیاز ا یکیدر  21:00) امکان باز ماندن تا ساعت  یدر هر روز عاد 20:00و بعد از ساعت  06:00از ساعت  قبل 

 

امکان وحود دارد که توسط اداره  نیو ا شودیاعمال نم نگیتریمانند خدمات رستوران و ک وکارکسباز  یخاص یهامقررات به بخش نیا

 ,General Directorate of SMEs and Entrepreneurshipدر وزارت اقتصاد ) ینیکوچک و متوسط و کارآفر یهاکل بنگاه

Ministry of the Economyدر نظر گرفته شود. ییهاء( استثنا 

 

General Directorate of SMEs and Entrepreneurship, 

Ministry of the Economy 

Direction générale PME et entrepreneuriat 

Ministère de l’Économie 

19-21, boulevard Royal, L-2914 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 47 15, 24 78 47 17 

24 78 47 18, 24 78 47 24 

Fax: (+352) 247-84740 

E-mail: info.pme@eco.etat.lu 

 وکارکسب کی یسازمانده 
 10 خیتحت قانون لوگزامبورگ به تار یشرکت( به طور کل کیتوسط  ایبازرگان واحد و  کیدر لوکزامبورگ )چه به عنوان  وکارکسب کی

به  لوکزامبورگ، و قانون لوکزامبورگ یقانون بازرگان ایلوکزامبورگ و /  یدر قانون مدن یمقررات کل ،یتجار یهادر مورد شرکت 1915اوت 

 .ردیگیمراجعه شود( است، قرار م 9)به فصل  وکارکسب یکه مربوط به مجوزها 2011 برمسپتا 2 خیتار

 نانیاطم یو تجار یشخص یهاییدارا کیاز تفک قیطر نی) و از ا شودیقائل م یتجار یهاشرکت یبرا یلوکزامبورگ انواع مختلف قانون

 شودیاستفاده م یتجار تیانجام فعال یکه برا ییهاییو دارا یشخص یهاییاز دارا کیاو تفک یبازرگان واحد که برا کیبرخالف  ابد،ییم

 .وجود ندارد(

 :شوندیم میتقس ریز یهاعمدتا به دسته یتجار یهاشرکت نیا

mailto:info.pme@eco.etat.lu


 

 کار تجاریو: بررسی اجمالی قانون کسب24فصل 

382 

 محدود مانند: تیبا مسئول یهاشرکت 

- société anonyme (public limited liability company ،یمحدود سهام تیشرکت با مسئول )عام 

- société à responsabilité limitée (private limited liability company ،یمحدود سهام تیشرکت با مسئول 

 خاص(

- société coopérative (co-operative company ،محدود به  تیمسئله که مسئول نیبا در نظر گرفتن ا یشرکت تعاون

 (.باشدصراحت توسط اساسنامه شرکت مشخص شده 

 

 دارند، مانند: یتجار یهاتیفعال یهایبدهبا نامحدود را در رابطه  یتیمسئول کانیها شرآن که در ییهانهاد 

- société en nom collectif (general corporate partnership ،انیبازرگ یهاشرکت یمشارکت کل) 

- société civile (civil company ،یشرکت مدن) 

 

 محدود(، متعلق به هر دو دسته فوق هستند، مانند:  ینامحدود و اعضا یمربوطه )اعضاکه با توجه به شرکت کنندگان  ییهانهاد ای 

- société en commandite simple (common limited partnership ،)مشارکت محدود مشترک 

- société en commandite par action (corporate partnership by shares ،قیبزرگ از طر یهامشارکت شرکت 

 سهام(

- société en commandite spéciale (special limited partnership ،ژهیمشارکت محدود و) 

 

 یکه منافع اقتصاد ییهاگروه یعنیخود،  یاعضا یاقتصاد یهاتیفعال جیترو ایها توسعه که هدف منحصر به فرد آن ییتوجه به نهادها با

 the) ییگروه مشترک المنافع اروپا ای( economic interest group, groupement d’intérêt économiqueدارند ) یمشترک

European economic interest group, groupement européen d’intérêt économiqueاز ساختار ی(، انواع خاص 

 ها وجود دارد.شرکت

 ینعی ،یمشارکت انتفاع یهاتیفعال یرا برا یاصخ یهاگونه نیکه در باال ذکر شد، قانون لوکزامبورگ همچن یشرکت یبر انواع نهادها عالوه

 یمشارکت یشرکت تجار ،(temporary commercial company, société commerciale momentanéeموقت ) یشرکت تجار

(commercial company by participation, association en participation )ومینامه کنسرس)توافق یمانیپ یهانامهتوافق ای، 

 .کندیم جادی(، ارهیو غ ینامه مشارکت انتفاعتوافق

 یانتفاع ریمانند انجمن غ ست،یخود ن یاز اعضا یها بدست آوردن سود مادآن ییوجود دارند که هدف نها یخاص ینهادها نیهمچن

(nonprofit association, association sans but lucratifبن .)ادهای (foundations, établissement d’utilité 

publique) 
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خاص  یمحدود سهام تیشرکت با مسئول کی(، société anonymeعام ) یمحدود سهام تیشرکت با مسئول کیبه  وستنیمنظور پ به

(société à responsabilité limitée ،)قیبزرگ از طر یهامشارکت شرکت ای (سهامsociété en commandite par actions ،)

که  ییهامشارکت ایها از شرکت گرید یهاصورت یتمام یشوند. برا میتنظ یاسناد رسم فترسند در د کیتوسط  دیاشرکت ب یهااساسنامه

مشارکت محدود  استثنای به –نهادها  نیا یحقوق تیشوند. شخص میتنظ رمصدقیغ ییهادر سند تواندیدر باال ذکر شد، اساسنامه شرکت م

خود  کانیجدا از شر یقانون تیشخص ی( که داراspecial limited partnership, société en commandite spéciale) ژهیو

 یآلمان ای یفرانسو یهابه زبان تواندی. اساسنامه شرکت مدیآیدر م یکه اساسنامه شرکت امضاء شود، به صورت قانون نای محض به – ستین

 باشد(. زین یآلمان ای یبه زبان فرانسو رجمهت کیکه شامل  یه شرطشود، ب میتنظ زین یسیممکن است به صورت انگل نیشود )همچن میتنظ

( گرید یواحد ارز کبه یمبلغ معادل آن  ای) وروی 12،500 بایتقر سهامخاص، حداقل  یمحدود سهام تیشرکت با مسئول کی جادیا یبرا

برابر  بایعام تقر یمحدود سهام تیبا مسئولشرکت  کیکه حداقل سهام  یدر زمان تاسیس شرکت به طور کامل پرداخت شود، در حال دیبا

شرکت  تأسیس٪ آن در زمان 25و حداقل  تمامًا پرداخت شده دیو با باشدی( مگرید یواحد ارز کیمبلغ معادل آن در  ای) وروی 31،000با 

 پرداخت شود.

ثبت شوند و  یها و بازرگانر دفتر ثبت شرکتها دآن بیماه از تصو کیپس از مدت  دیبا یااساسنامه نیاز امضاء اساسنامه شرکت، چن پس

( چاپ شوند )با توجه به نوع نهاد به Memorial) یرسم هیدر نشر ،یها و بازرگانها در دفتر ثبت شرکتماه پس از ثبت آن 2ظرف مدت 

 (.خالصه ایصورت کامل 

 پرونده لیاز الزامات تشک یمبورگ، ملزم به انجام برخدر لوکزا یتجار تیدر لوکزامبورگ، در هنگام شروع فعال یخارج یهاشرکت یهاشعبه

 یهاشرکت یاست که برا یالزامات، مشابه الزامات نی( هستند و ایادار یهافرآیندو  ی)مانند الزامات مربوط به حسابدار یو انتشارات

 یها و بازرگانشعبه در دفتر ثبت شرکت ندهیمان یمانند اسام گریاطالعات د یشرکت و آشکارساز نامهنییآ می)تنظ شودیاجرا م یلوکزامبورگ

 (.یرسم هیو چاپ در نشر

شرکت را که از ابتدا  کیموثر  تیریدفتر و محل مد ،یخاص طیتحت شرا د،یجد وکارکسب کی جادیممکن است که در هنگام ا نیهمچن

که  یموثر ثبت شده از خارج از کشور، در صورت تیریانتقال دفتر و محل مد نیدر خارج از لوکزامبورگ ثبت شده است، انتقال داد. چن

 شود. یشرکت تلق یقانون تیبه عنوان استمرار شخص تواندیت شناخته شود، میتوسط کشور مبدا به رسم

 در لوکزامبورگ وکارکسب یمربوط به راه انداز یهانهیهز 
قابل پرداخت است،  یشرکت لوکزامبورگ کی تأسیس یکه برا( یقانون بالقوه مشاوره یهانهی)و هز یدفتر اسناد رسم یهانهیبر هز عالوه

 در لوکزامبورگ وکارکسب کی جادیهستند که در هنگام ا یاصل یهانهیثابت ساالنه، هز یهانهیهز ایو  ریباره ذکر شده در زکی یهانهیهز

 ها را پرداخت کرد:آن دیبا

 آن شده است که در  نیگزیجا وروی 75غلب موارد عوارض ثابت به مبلغ لغو شده است و در ا 2009 هیژانو 1 خیاز تار هیسرما عوارض

 یپرداخت شود. عوارض ثابت برا دیبا رد،یصورت گ هیسرما شیکه بعدا افزا یبه عنوان مثال در صورت ایشرکت  تأسیسزمان 

 یهامشارکت یها و حتمشارکت ،یتضامن یسهام یهاهرگونه شرکت، مانند شرکت یمنافع مشترک برا ایسهام  یکه برا ییهامشارکت

 است. رد،یگی( صورت مsociété civile)به عنوان مثال  یتجار ریغ

 ینشر و ثبت قانون یهانهیهز 
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 14 ا حداقل مبلغیهر سال و  یاز سود تجار %0.2 زانیموارد به م شتری)در ب یدر اتاق بازرگان یاشتراک اجبار یساالنه برا یهانهیهز 

 است(. وکارکسبنوع  بسته به وروی 140تا 

 محل استقرار )در صورت لزوم( یهانهیو هز یاتیمشاوره مال ،یحسابرس ،یحسابدار یهانهیهز 

 محل )در صورت لزوم( اجاره 

 تماس اطالعات 
American Chamber of Commerce in Luxembourg 

6, rue Antoine de Saint-Exupéry 

L-1432 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 17 56 

Fax: (+352) 26 09 47 04 

www.amcham.lu 

 

Confédération du Commerce Luxembourgeois CLC 

7, rue Alcide de Gasperi, L-1625 Luxembourg 

Postal address: B.P. 482 

L-2014 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 94 44 1 

Fax: (+352) 43 94 50 

www.clc.lu 

 

General Directorate of SMEs and Entrepreneurship, 

Ministry of the Economy 

Direction générale PME et entrepreneuriat 

Ministère de l’Économie 

19-21, boulevard Royal 

L-2914 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 47 15 / 24 78 47 17, 

24 78 47 18 / 24 78 47 24 

Fax: (+352) 24 78 47 40 

E-mail: info.pme@eco.etat.lu 

 

Intellectual Property Office 

Ministère de l’Economie 

19-21, boulevard Royal 

L-2429 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 41 13 

Fax: (+352) 24 79 41 13 

E-mail: dpi@eco.etat.lu 

 

http://www.amcham.lu/
http://www.clc.lu/
mailto:info.pme@eco.etat.lu
mailto:dpi@eco.etat.lu
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Luxembourg Chamber of Commerce 

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 39 39 1 

Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: chamcom@cc.lu 

www.cc.lu 

 

Luxembourg for Business G.I.E 

19-21, boulevard Royal 

L- 2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 416 

Fax: (+352) 22 34 85 

E-mail: info@luxembourgforbusiness.lu 

http://www.luxembourgforbusiness.lu/en 

 

Ministry of Economy 

Ministère de l’Economie 

19-21, boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Postal address: L-2419 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 24 78 

Fax: (+352) 46 04 48 

www.eco.public.lu 

 

Ministry of Labor 

Ministère du Travail, de l’Emploi 

et de l’Economie sociale et solidaire 

26, rue Zithe 

L-2939 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 61 00 

Fax: (+352) 24 78 - 61 08 

www.mte.public.lu 

 

National Commission for Data Protection (CNPD) 

1, avenue du Rock’n’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 26 10 60 - 1 

Fax: (+352) 26 10 60-29 

www.cnpd.lu 

 

 

 

http://www.cc.lu/
mailto:info@luxembourgforbusiness.lu
http://www.luxembourgforbusiness.lu/en
http://www.eco.public.lu/
http://www.mte.public.lu/
http://www.cnpd.lu/
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Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) 

7, rue du Saint-Esprit 

L-1475 Luxembourg 

Postal address: B.P. 1207 

L-1012 Luxembourg 

Phone: (+ 352) 46 19 71 - 1 

Fax: (+352) 46 19 719 

E-mail: snci@snci.lu 

www.snci.lu 

 

U.S. Embassy Luxembourg 

22, boulevard Emmanuel Servais 

L-2535 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 01 23 

Fax: (+352) 46 14 01 

http://luxembourg.usembassy.gov

mailto:snci@snci.lu
http://www.snci.lu/
http://luxembourg.usembassy.gov/
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 کارمند - ارتباط کارفرما 

 استخدام قرارداد 
اد کتبی کارفرما باید با هر یک از کارمندان خود یک قرارد است. رابطه فردی کیدر اصل  مندو کار اکارفرم نیدر قانون لوکزامبورگ، رابطه ب

به  1979اجرایی شد، توسط مواد  2006سپتامبر  1که در  2006ژوئیه  13ها توسط قانون کار به مورخ داشته باشد. حقوق مربوط به آن

 شود.کنترل می مدنی بعد از قانون مدنی و توسط قانون

 که در مورد اساسنامه واحد در مورد کارمندان بخش خصوصی 2008مه  13قانون مورخ . آمده استدر قانون کار  ،قرارداد استخدام قوانین

 در نتیجه این امر، قانون کار به طور یکسان در مورد تمام کارمندان بخش خصوصی اجرایی شد. اجرایی شد، 2009ژانویه  1است، در 

 یمقررات قانون نیبه ا یقرارداد ممکن است به سادگ جهیکند. در نتیم نییرا تع نیاز طرف کیهر  یهاتیقانون کار حداقل حقوق و مسئول

کارمند  یرا ارائه دهد که برا یطیممکن است شرا ای فع کارمند است، مشخص کند.ارجاع دهد و یا ممکن است شرایطی بیشتری را که به ن

هایی بند اگر چنین؛ ، ارائه دهدباشدیکه به ضرر کارمند م یحداقل الزامات قانون رایرا ب یتواند استثنائاتیداده شده است. قرارداد نم حیترج

 خواهند بود. اعتبارها بالاثر و بیدر قرارداد آمده باشد، این بند

 ها ذکر شده باشد:و حتمًا باید جزئیات زیر در آند نباش یبه صورت کتب دیاستخدام با هایقرارداد تمام

 هر دو طرف تیهو 

 شودی که قرارداد اجرایی میخیتار 

 مختلف  یهاند در مکانکارم ذکر شود که دیدر قرارداد با و یا درصورتی که مکان ثابتی برای اشتغال وجود نداشته باشد،اشتغال  مکان

 .کارفرما را مشخص کند محل اقامت ای یدفتر مرکز دیو با شودمشغول به کار میدر خارج از کشور  ای

 متعاقب )طبق ماده  راتییتغدر مورد  داوریهرگونه پیشکارمند در زمان استخدام، بدون  فیوظا حاتیاشتغال و توض تیماهL.121-

 از قانون کار( 7

 (یهفتگ ای)به صورت روزانه  مندکار یعاد یساعت کار 

 کاری عادی زمانی برنامه 

  برنامه زمانی پرداخت حقوقو  یهر گونه پرداخت اضاف ،پایهحقوق 

 های با حقوق مشخص های با حقوق و یا روشی که بر اساس آن نحوه برخورداری از این حقوق و شرایط مرخصیطول مدت مرخصی

 شودمی

 یقرارداد کار فسخورت در ص یطول دوره اطالع رسان 

 .طول دوره آزمایشی، در صورتی که اجرایی باشد 

  توافق شده است نیکه توسط طرف یاضاف های قانونیمواد و بندبه ارجاع 
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 کنند )در صورتی که اجرایی باشد(.را کنترل می کارمند یکار طیشرا های جمعی داد و ستد کهپیمان ارجاع به 

  است یاجبار ای یاریاخت ایآ نکهیو هر گونه مشخصات مربوط به ا یاضاف حقوق بازنشستگی ستمیس مربوط به هر اتیو جزئموجودیت ،

 در صورتی که اجرایی باشد.

 

 به کار در خارج از لوکزامبورگ کند را، پوشش بدهند. موظف به صورت موقت کارمند رای که هر گونه احتمال دیبا یمقررات اضاف

برای  باید. مدت زمان ثابتی دارد یا به صورت بدون انتها است، حتما باید قرارداد کتبی وجود داشته باشد استخدام ایکه آ نیصرف نظر از ا

ی ه تنظیم شود، یک نسخه برادر دو نسخ دیقرارداد با منحصر به فرد تنظیم شود. یکتبهر کارمند، قبل از شروع به کار او، یک قرارداد 

 کارفرما و یک نسخه برای کارمند.

 باز هم باید یک قرارداد منحصر به فرد برای هر کارمند تنظیم شود. ،شودهای جمعی منعقد میپیمانکه  ییهاو بخش هاوکاربکسدر 

 تیاهمقرارداد خود، صرف نظر از  یو محتوا قرارداد جادیا یبرا ایوسیلهتواند از هر یوجود نداشته باشد، کارمند م یقرارداد کتب چیاگر ه

 طیاثبات وجود و شرا یلهیتنها وس یکتبقرارداد  دهد،اجازه انجام این کار را به کارفرما نمی، قانون حال نی، استفاده کند. با انکته مورد بحث

 استخدام است. راردادق

 یرااز درخواست خود ب از گذشت سه روز تواند پسیم گری، طرف داز امضای قرارداد استخدام امتناع کند نیاز طرف کیکه هر  یهنگام

 جریمه، از قرارداد بیرون برود.و بدون اطالع قبلی کارمند، بدون  اشتغال روز از شروع 30مدت  و ظرف اامض

 شود.یشود، اعمال میانجام مقلمرو لوکزامبورگ که در  ییتمام کارها در موردقانون کار لوکزامبورگ 

حت تکه کارفرما / کارمند ، اما در مورد تمام روابط آوردر به عمل میفقط حداقل حفاظت را از کارگاستخدام  یمربوط به قراردادها نیقوان

به  ازیناست که  یخاص یهایژگیو یدارا – وکارکسبدر واقع هر  – شود. اما هر صنعت و هر بخشیقانون لوکزامبورگ قرار دارند، اعمال م

 رسیدگی منحصر به فرد خود را دارد.

های ها روابط متقابل و شرایط کلی قراردادهای جمعی کار است؛ این قرارداددر مورد انعقاد پیمانبه بعد از قانون کار،  L.161-3مواد 

اشتغال منعقد شده بین یک یا چند اتحادیه کارگری نماینده در یک طرف و یک یا چند سازمان کارفرمایان، یا یک شرکت واحد و یا چند 

 دهد.های در تجارت یا صنعت مشابه، در طرف دیگر را پوشش میمشابهی دارند، یا تمام شرکت وکارکسبشرکتی که 

ی بخش ایدر تجارت، صنعت  انیو کارفرما مندانکار یتمام یبرا یرا به طور کل های جمعیپیمان نیچنممکن است  مقررات لوکزامبورگی

 که در مورد آن قرارداد منعقد شده است، الزامی کند.
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 ی استخدامقراردادها یطبقه بند 

 ,OPEN-ENDED, INDEFINITEدائمی ) یا های بدون انتها یا به عبارتی نامحدودقرارداد

PERMANENTو قرارداد )( های با مدت زمان ثابتFIXED-TERM) 

های ددار. بنابراین قرابدون انتها هستند ییقراردادها نی، اما در اصل، چنکندهای استخدام، یک طبقه بندی ایجاد میبرای قراردادقانون کار 

 L.122-1ها استفاده کرد که تمام شرایط ذکر شده در مواد توان از این قرارداداستخدام با مدت زمان ثابت استثنا هستند و تنها زمانی می

 به بعد از قانون کار، رعایت شده باشند.

 

 های با مدت زمان ثابتقرارداد

 دتواند برای وظایف مشخص و کوتاه مدت استفاده شوتنها میثابت  ا مدت زمانب قرارداد کیکه کند از قانون کار بیان می L.122-1ماده 

 است، استفاده کرد. وکارکسبهای عادی و روزانه یک تواند برای اهداف پر کردن دائمی یک شغل که بخشی از فعالیتاز آن نمیو 

ابت برقرار د آیا شرایط الزم برای انعقاد قرارداد با مدت زمان ثاین امر بر عهده دادگاه اشتغال است که تصمیم بگیرراه حل،  نیبه عنوان آخر

 شده است یا نه.

 ماه 2ماه باشد که تحت شرایط خاصی، امکان تمدید آن به مدت حداکثر  24تواند حداکثر زمان یک قرارداد با مدت زمان ثابت حداکثر می

 وجود دارد.

دود تلقی و طول قرارداد را نقض کند، به عنوان یک قراداد با مدت زمان نامحثابت  ت زمانبا مد مرتبط با اهداف قرارداد نیقوان یهر قرارداد

 شود.می

تخدام ذکر با مدت زمان ثابت باید به صورت کتبی و در دو نسخه باشد و باید عالوه بر اطالعات قراردادی که در باال برای قرارداد اسقرارداد 

 شد، جزئیات زیر را نیز شامل شود:

 جام عملیاتی در حال ان یهاتیاز فعال یثابت که به عنوان بخشبا مدت زمان  یهاتی)فعال که باید توسط کارمند انجام شود ییهایتفعال

 آیند(به حساب نمی وکارکسبآن 

  برای مدت ثابتی باشد. قرارداد، اگر یانقضاتاریخ 

 باشد.اعالم نشده  ییانقضا خیتار چی، اگر هقرار داد اعتبار دارد ی کهحداقل مدت زمان 

 وجود(.در صورت ) شودیم نیگزیقرارداد جااین که تحت  یبینام کارمند غا 

 کارآموزی یا آزمایشی طول دوره 

 (.در صورت لزومای در مورد تمدید قرارداد )بند و ماده 
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یا در  های ناخوشایندردی که به دلیل رفتارامکان فسخ قرارداد با مدت زمان ثابت، قبل از به پایان رسیدن مدت آن وجود ندارد، مگر در موا

 ای صورت بگیرد. های دوجانبهزمان دوره کارآموزی و آزمایشی، توافق

خسارت  یبه ادعامنجر ممکن است  یزود هنگام قرارداد کار فسخوجود نداشته باشد،  فسخ قرارداد یمذکور برا لیاز دال کی چیاگر ه

 شود.کارفرما  ایتوسط کارمند 

 ق حقواین را دارد که برای دریافت کارمند حق  استخدام با مدت زمان ثابت به صورت زود هنگام توسط کارفرما فسخ شود،ارداد اگر قر

که کارمند  یحداکثر مبلغ ،حال نی. با ادریافت آن است، طرح دعوی کند مستحق مدت قرارداد انیکه تا پا یگرید هایپرداختو 

 که اگراست  یمحدود به مبلغ و ناعادالنه قرارداد استخدام با مدت ثابت برای آن طرح دعوی کند، فسخ زود هنگامصورت تواند در می

رداخت قرارداد استخدام به صورت نامحدود در نظر گرفته شده بود، کارفرما باید با رعایت مدت زمان اطالع رسانی برای فسخ قرارداد، پ

 ماه(. 2کرد )برای مثال می

  نیدر ا شود.با مدت زمان ثابت توسط کارمند به صورت زود هنگام فسخ شود، همان اصول و قواعد کلی اعمال می استخداماگر قرارداد 

تواند می فرماکه کار یحداکثر مبلغطرح دعوی کند. مجددًا،  ،که واقعًا متحمل شده است ییهاخسارت یتواند برایصورت، کارفرما م

ند که اگر قرارداد استخدام به صورت نامحدود در نظر گرفته شده بود، کارماست  یبه مبلغ محدود برای آن از کارمند طرح دعوی کند،

 ماه(. 1کرد )برای مثال باید با رعایت مدت زمان اطالع رسانی برای فسخ قرارداد، پرداخت می

 

ن با مدت ثابت یا موقتی را برای چنی تحت قرارداد یگریثابت، کارفرما بالفاصله امکان استخدام شخص دبا مدت زمان قرارداد  انیدر پا

یک  قبل از استخدام هر شخص دیگری برای موقعیتی مشابه، کارفرما باید مدت زمانی برابر با کار، نیانجام ا یبرا موقعیت مشابهی ندارد.

 سوم طول قرارداد قبلی، صبر کند.

 د دائمی تبدیل کرد.توان این قرارداد را به قرارداه، در صورت لزوم میک دیتوجه داشته باش

 

 یقرارداد موقت

ای را گذارند و برای ارائه این خدمات هزینهها میرا در اختیار آن یموقت کارمندانکه  یموقت هایآژانستوانند به یم نیهمچن اکارفرم

 فیوظا یعنیثابت ) ا مدت زمانی باهداف قراردادهامشابه با با  دیبا ی،موقت یاستفاده از قراردادها هدف مراجعه کند. کنند،دریافت می

 خاص و کوتاه مدت( باشد.

 شود.صادر، بلکه توسط آژانس موقتی صادر می توسط شرکت استخداممورد، قرارداد  نیدر ا

 کرد.داد، دریافت میکارمند موقت باید حقوقی را دریافت کند، که اگر یک کارمند داخلی آن وظیفه را انجام می، دستمزد و پاداشاز لحاظ 

های تمدید شده برای همان کارمند و همان ماه بیشتر باشد. این مدت شامل مدت 12ی نباید از قرارداد موقت زمان ، کل مدتبه طور کلی

 شود.موقعیت شغلی نیز می

 کرد. دیتوان آن را تمدی. فقط دو بار ماستثابت  ی با مدتمشابه قراردادها نیقراردادها، قوان ینیاز نظر جانش
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 های پاره وقتقرارداد

دارد که طبق آن برای مدت زمان مشخصی که در  یاژهیخود قرارداد و یکارمند با کارفرما کیاست که  یمعن نیبه ا پاره وقتاستخدام 

 کند.ساعت در هفته کمتر است، کار می 40مقایسه با مدت زمان استاندارد 

 ابت باشد.ی یا با مدت زمان ثدائم به صورت تواندیوقت م پاره قرارداد

ا رضایت بدر این نوع قرارداد استخدام، باید الگوهای کاری توافق شده آورده شود و هرگونه تغییرات بعدی باید  ،یبا توجه به الزامات قانون

 دوجانبه کارفرما و کارمند صورت گیرد.

ین ابرای  حال، نیشود. با ایدر نظر گرفته م یرعنوان اضافه کاهر میزان ساعت کار عالوه بر الگوهای کاری، به  ،یقاعده کل کیبه عنوان 

 امکان که کارفرما ساعات کار اضافه بر این ژهیبه و ،که ساعات کاری به صورت اضافه کار در نظر گرفته شوند، شرایط خاصی وجود دارد

 های مشخص( در یک دوره زمانی مشخص پخش کند.الگوی کار توافق شده را )با محدودیت

 

 آموزی یا شاگردیقرارداد دانش

مدرسه ثبت  کیدر به صورت تمام وقت ساله است که در حال حاضر  27تا  15 نیفرد ب کی ،دانش آموز شاگرد یا کی ،یقانون فیطبق تعر

 شود.ماه گذشته به پایان رسیده است نیز، دانش آموز محسوب می 4همچنین فردی که ثبت نام مدرسه او در طی  نام کرده است.

کند تا در دوران تعطیالت مدرسه، وظایف مشخصی برای مواقعی است که یک شرکت، یک دانش آموز را استخدام می ییدانشجو قرارداد کی

 سئولم نیسال(، والد 18 ری)ز کوچک باشدکارفرما و توسط دانشجو امضا شود. اگر دانش آموز هنوز  ندهیتوسط نما دیقرارداد بارا انجام دهد.

 کنند. ضاامقرارداد را  دیبا او

شرکت،  نیب یقرارداد کارآموز کی(، که معموال توسط دیمراجعه کن قسمت بعدیکارآموز )به  کیعنوان کار به با  دانش آموزیقرارداد 

 معتبر است. یلیمعموال فقط در طول سال تحصقرارداد  نی. اشود، متفاوت استدانش آموز تنظیم می مدرسه و

ا باید قرارداد، کارفرمشروع  خیروز پس از تار 7ظرف  تنظیم شود ودر دو نسخه  دیبا دانش آموزیرارداد که ق به شدت تأکید داردقانون کار 

ز فقط برای بیمه . دانش آمو( ارسال کندInspection du Travail et des Minesمعدن ) و کار یک کپی از قرارداد را به بازرسی

 دانش آموز باید به درخواست ثبت ضمیمه شود.نسخه از قرارداد  کیو  شودثبت  یاجتماع نیدر اداره تام دیبا حوادث

 ماه در سال باشد. 2از  ترشیتواند بینم ییقرارداد دانشجو

تحت  یحقوق پرداخت .شودمینظر  دیباشد و هر سال تجد یحقوق اجتماعحداقل  %80 حداقلبه میزان  دیدانش آموز با کدستمزد ی

 کند:رخ ویژه زیر تبعیت میدانش آموزی، از ساختار نقرارداد 

 .2014ژانویه  1یورو به تاریخ  775.17حداقل حقوق برای یک دانش آموز طبق شاخص هزینه زندگی 

 حقوق ناخالص ماهیانه سن

 یورو 1،440.77 ساله 17 –ساله  15

 یورو 1،536.82 ساله 18 –ساله  17

 یورو 1،921.03 ساله 18بزرگتر از 
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 کند.کار، در مورد موارد و محتوایی که یک قرارداد دانش آموزی باید رعایت کند، اطالعاتی را ارائه می از قانون L.151-3ماده 

 

 (CONTRAT DE STAGEکارآموزی )

دستمزدی پرداخت  چیدوره، ه نیدر طول ا کنند.میشرکت  کیدر دوره کارآموزی  کیانجام ملزم به از مدارس، دانش آموزان خود را  یبعض

 حوادث ثبت نام شود. مهیب یبرا دیباموز حال، کارآ نی. با اشودها تضمین میتأمین اجتماعی توسط مدارس / دانشگاه شود ونمی

 دوره آزمایشی 

 آزمایشیمدت زمان دوره  
 2متر از تواند کینم یشی. دوره آزما، شامل یک دوره آزمایشی بشوندثابت ی با مدت زمانو قراردادها بدون انتها یقراردادها ممکن است

  هفته باشد.

ماهه  3 یشیدوره آزما کیو  یدانشگاه النیفارغ التحص یماهه برا 6 یشیدوره آزما کیاست:  ریدر لوکزامبورگ به شرح ز یکار یهاوهیش

 دارد:گی بستهر دو  او یحقوق کارمند  ای هاصالحیتبه سطح  آزمایشی حداکثر دوره ،جدا از این های اداری.تر و پستافراد جوان یبرا

  های آموزشی او کمتر از سطح کارمندی که صالحیت یسه ماه براتا دو هفته بینCATP (certificat d’aptitude technique 

et professionnelle.باشد ) 

  که مدرک  کارمند کی یماه برا تا ششدو هفته بینCATPهای باالتری دارد.، معادل آن یا صالحیت 

 100یورو باشد )بر حسب شاخص  535.99برای هر کارمندی که پایه حقوق ماهیانه ناخالص آن حداقل توان را می یشیدوره آزما 

نه یورو بود که بدین ترتیب، پایه حقوق ماهیا 775.17، این شاخص 2014ژانویه  1ماه افزایش داد. )در تاریخ  12یورو(، تا حداکثر 

فه بر موارد پرداختی اضاو هر گونه  رهیو غ هاانعامها، دستمزد مام، تمحاسبات شود(. در مورد اینیورو می 4،154.91ناخالص برابر یا 

 شوند.محاسبه میها دوازدهم ارزش ساالنه آن کبه نسبت ی حقوق

 

 ود.ش ، باید بر اساس ماه کامل بیانماه کیاز  بیشتر یشیدوره آزماو ؛ بر اساس هفته کامل بیان شود دیبا ،ماه کیکمتر از  یشیدوره آزما

های دوره یابد.ماه افزایش می 1ای که معلق شده بود تا حداکثر دوره آزمایشی به طول دورهشود،  علقم یشیاگر قرارداد در طول دوره آزما

 توان تمدید کرد.آزمایشی را نمی

 اطالع رسانی یفسخ قرارداد در زمان دوره آزمایشی و مدت زمان 
ای وجود ندارد، مگر در مواقعی که کارمند رفتار بسیار حداقل دوهفته یشیدوره آزما طی قرارداد استخدامی امکان فسخ یک جانبه

 فسخ کنند.توانند قرارداد را یم نیاز طرف کیهر  هفته از شروع دوره آزمایشی، 2گذشت . پس ناخوشایندی داشته باشد
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 خ شود.ی فسخ، فسظهر نویسی نسخه دوم نامهبا  ای سفارشیتوسط نامه  دیقرارداد با

 هیچ یک از طرفین، ملزم نیستند که برای فسخ قرارداد دلیلی بیان کنند.

بیان  به ازای هر هفته از دوره آموزشی، باید یک روز برای مدت زمان اطالع رسانی در نظر گرفته شود. زمانی که دوره آموزشی بر اساس ماه

 باشد.ه میما 1هفته و میزان حداکثر آن برابر با  2د. میزان حداقل آن برابر با باشروز می 4شود، به ازای هر ماه، مدت زمان اطالع رسانی می

 طول مدت زمان دوره اطالع رسانی در دوره آزمایشی )بر حسب روزهای تقویمی(:

 روز 3 هفته 3

 روز* 4 هفته 4

 روز 15 ماه 2

 روز 15 ماه 3

 روز 16 ماه 4

 روز 20 ماه 5

 روز 24 ماه 6

 وزر 28 ماه 7

 ماه 1 ماه 12تا  8

 

ساس او دوره آزمایشی بیش از یک ماه باید بر ؛ بر اساس هفته بیان شود دیبا ،ماه کیکمتر از  یشیدوره آزماکند که قانون کار بیان می *

 ماه بیان شود. برای دوره آزمایشی یک ماه، مقرراتی وجود ندارد.

 شود. یضمنق یشیدوره آزما انیقبل از پا دیبا هیمدت اطالع

یک  طبق شرایط باال و قبل از پایان دوره آزمایشی که توسط طرفین در مورد آن توافق شده است قرارداد فسخ نشود، قرارداد به عنوان اگر

 شود.محسوب می قرارداد با مدت زمانی نامشخص یا مدت زمان ثابت از زمان شروع اشتغال

 فسخ قرارداد اشتغال 

 انظباطی فرآیند 
 در موارد جدی، شامل فسخ قرارداد بشود(.)که ممکن است  دارد.را  یاقدامات انضباطانجام شرکت حق  کیء رفتار کارمند، رد سوادر مو

در مواردی که خیلی جدی نیستند، مدیریت ممکن است ابتدا به صورت شفاهی به کارمند  در لوکزامبورگ، یکار یهاوهیبا توجه به ش

 به دلیل طرز برخودش به وجود آمده است، عدم رعایت مقررات حاکم و غیره مطلع شود.اخطار بدهد تا او از مشکالتی که 

کتبی را صادر کند؛ در این هشدار کتبی، مشکل به صورت واضح و ممکن است هشدار سپس مدیریت ، پیدا کنداگر مشکل همچنان ادامه 

 ذکر شده است. رود نیز،با جزئیات شرح داده شده است و آنچه که از کارمند انتظار می
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 ریسا ای فیضع ییکاراتمام مدارکی که نشان دهنده کارمند(  قیتصد یمهم است که به طور واضح و مشخص )و در صورت امکان با امضا

 ها استفاده شود.تری نیاز بود، از آنهستند، نگهداری و حفظ شوند تا در صورتی که اقدامات قانونی سختگیرانه یمسائل انضباط

بدون  ای رسانی )با اطالع فسخ قرارداد یبرا یی، به تنهابه دلیل آن به کارمند هشدار داده شده استسوء رفتار که  کیر است که الزم به ذک

دی های قبلی، مجددًا و به طور جسوء رفتارآید که تنها در صورتی حق فسخ قرارداد به وجود می در آینده کافی نیست.( رسانی قبلی اطالع

 تکرار شود.

 اجاخر 
ورد مبروز یک ) یجد خطا و اشتباهاخراج،  یبرا و متقاعد کننده برای اخراج که مربوط به مسائل انضباطی هستند، عبارتند از:مهم  لیدو دل

 بولقابل ق ریغ هایو رفتار هاتیفعال ریسا ای فیعملکرد ضع موارد تکراری ای( و رفتار بسیار ناخوشایندی که به هیچ وجه قابل قبول نیست

 )به صورت مستند(.

 / رفتار بسیار ناخوشایند (FAUTE GRAVE) یجد تخلف 

 به طور کلی

 نیا تواند قرارداد را بدون اطالع رسانی قبلی فسخ کند.میکارمند(  ای)کارفرما  نیاز طرف کیهر  بروز رفتار بسیار ناخوشایند، در صورت

ثابت  زمان ثبت شده در قرارداد با مدت زماناگر فسخ قبل از  ی، حتشودابت میبا مدت زمانی ثو قرارداد نامحدود  قراردادنوع شامل هر دو 

 عالوه بر خسارات و بهره، حق سنوات نیز باید توسط شخص متخلف پرداخت شود.، فسخ به صورت ناعادالنه اعالم شود. اگر اتفاق بیفتد

گذاری ناخوشایند سر زده است و یا کارمندانی که تحت حمایت قانونحق اخراج کارمند بیماری که از او رفتار بسیار وجود، کارفرما  نیبا ا

 های خاصی برای تعلیق آن وجود دارد(.های مشترک هستند را ندارد. )به جز مورد دوم که روندنمایندگی کارگران و کمیته

کته توجه کرد که، کارمندی که به دلیل های ناخوشایند اخراج شده است، حتی برای دریافت باید به این نکه به دلیل رفتارکارمند  کی

 گونه مزایای بیکاری نیست.تخلف جدی اخراج شده است، مستحق دریافت هیچ

 

 فیتعر

 سازد.یممکن م ریرا غ یادامه ارتباط کار ی،شود که بالفاصله و به طور قطعیم فیتعر ییبه عنوان رفتارها رفتار بسیار ناخوشایند

 (:ستیجامع ن ستیل نی)ای ناخوشایند آورده شده است هایی از رفتارهادر زیر مثال

 های غیرموجه و نامعقولغیبت 

 توهین به کارفرما یا همکاران 

 نافرمانی یا سرپیچی از دستور 

 دزدی 
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  به صورت مداوم شرکت یتیامن نیقوان تیرعاامتناع از 

 جعل فاکتورها به نام کارفرما 

  کارفرما  یمشتر یبرا یقانون ریکار غانجام 

 با کارفرما میمستق ریغ ای میابت مستقرق 

 همکاران. ریسا ایسرپرست  اینسبت به کارفرما  یکیزیاعمال خشونت ف ایو  تهدید 

 

 یزمان تیمحدود

ند، به توان از این رفتارهای ناخوشایماه از این رفتارهای ناخوشایند مطلع باشند، در اینصورت دیگر نمی 1اگر کارمند یا کارفرما بیش از 

 ن دلیلی معتبر برای فسخ قرارداد استفاده کرد. این محدودیت زمانی، مدت زمانی که اقدامات کیفری علیه هریک از طرفین )در طولعنوا

تر را نظر به یک حادثه بعدی مطرح میکند یک ماه( در حال انجام بوده است و همچنین مدت زمانی که هر یک از طرفین یک اتفاق قدیمی

 شود.شامل نمی

 دفرآین

توسط  اطالع رسانی برای اخراج به دلیل رفتار بسیار ناخوشایند، باید از طریق نامه ثبت شده )سفارشی( ارائه شود. ظهر نویسی نامه اخراج

هایی که به عنوان در نامه اخراج باید به طور دقیق پایه و اساس دلیل اخراج و همچنین واقعیت. کارمند نیز ارزشی برابر دارد و قبول است

 اند، ذکر شود.فتار بسیار ناخوشایند در نظر گرفته شدهر

 ت.در آینده کافی نیس فسخ قرارداد یبرا یی، به تنهابه دلیل آن به کارمند هشدار داده شده استسوء رفتار که  کیالزم به ذکر است که 

 ر جدی تکرار شود.های قبلی، مجددًا و به طوسوء رفتارآید که تنها در صورتی حق فسخ قرارداد به وجود می

ا رممکن است برای اخراج به دلیل رفتارهای ناخوشایند، ابتدا الزم است که یک مصاحبه مقدماتی صورت گیرد )بخش زیر ، با توجه به مورد

 مشاهده کنید(.

 اخراج با اطالع قبلی 
 های نامحدود امکان دارد.اخراج با اطالع قبلی، فقط در مورد قرارداد

ق حاز کارمند  نکهیمگر ا ،حتی اگر برخالف خواسته طرف دیگر باشد، حق دارند که قرارداد استخدام را فسخ کنند ارمندکهم کارفرما و  هم

پذیر امکان خاصی طیاست و تحت شرا جانبهکیاقدام  کیفسخ برخوردار باشد )بخش زیر را مشاهده کنید(. در برابر اخراج  یمحافظت قانون

 ان اطالع رسانی که در قانون کار آمده است، توجه داشت.باید به مدت زم نی؛ همچناست
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 اخراج 

 مقدماتی اجباریمصاحبه 

ورد نظر میا بیشتر کارمند دارد، اگر بخواهد کارمندی را اخراج کند، قبل از هر تصمیم گیری باید با کارمند  150یی که به تعداد هر کارفرما

 یک مصاحبه ترتیب دهد.

ای دست نوشته که هنگام دریافت به ای باید توسط ارائه نامه ثبت شده )سفارشی( و یا از طریق نامهاحبهاطالع رسانی برای چنین مص

ال روز از تاریخ ارس 2نباید طوری تنظیم شود که انجام آن قبل از  مقدماتی مصاحبه خیتارشود، صورت پذیرد. درستی دریافت آن تأیید می

های جمعی داد شود( صورت پذیرد. پیمانبه صورت فیزیکی )که برای دریافت آن تأیید گرفته مینامه ثبت شده )سفارشی( یا تحویل نامه 

 و ستد، ممکن است باعث افزایش دوره مدت زمان اطالع رسانی بشود.

ارمندی به در نامه اطالع رسانی باید هدف از مصاحبه، تاریخ و زمان آن، همچنین امکان همراهی کارمند توسط نماینده کارکنان و یا ک

 انتخاب خود او، ذکر شده باشد.

 

 اخراج پس از مصاحبه

 اطالع رسانی صورت پذیرد: تحت شرایط زیر، دیبابه دلیل رفتارهای ناخوشایند باشد، اگر  یاخراج پس از مصاحبه، حت

 نباید روز آن پیش از روز مصاحبه باشد 

  روز از روز مصاحبه باشد 8نباید پس از گذشت 

  

 به مصاحبه، او در مصاحبه حاضر نشود، تحت شرایط زیر، امکان اطالع رسانی برای اخراج وجود دارد.کارمند  ارپس از احض اگر

 نباید روز آن پیش از روزی باشد که قرار بوده مصاحبه انجام شود 

  روز از روز مصاحبه باشد 8نباید پس از گذشت 

 

 های اطالع رسانیاطالع رسانی اخراج و مدت زمان

ل که کارفرما بخواهد کارمندی را اخراج کند، اعالن و اطالع رسانی اخراج باید توسط نامه ثبت شده )سفارشی( به کارمند ارسادرصورتی 

همچنین در صورتی که کارمندی بخواهد شغل خود را ترک  .شود. ظهر نویسی نامه اخراج توسط کارمند نیز ارزشی برابر دارد و قبول است

 د صورت پذیرد.کند، عکس این موضوع بای
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 طبق مدت زمان خدمت کارمند، مدت زمان اطالع رسانی باید مطابق جدول زیر باشد: ارفرما قصد فسخ قرارداد را دارد،که ک یدر صورت

 مدت زمان اطالع رسانی مدت زمان خدمت )سابقه کار(

 ماه 2 سال 5کمتر از 

 ماه 4 سال 10تا  5

 ماه 6 سال و بیشتر 10

 

 شود، بلکه به سابقه در گروه مشاغلالع رسانی نه تنها بر حسب سابقه در شرکتی که کارمند را اخراج کرده است محاسبه میمدت زمان اط

 ای وجود داشته باشد.نیز مرتبط است، مگر اینکه در رابطه اشتغال، وقفه

، در هایی که قبل از پانزدهم هر ماه داده شوندرسانیشوند. اطالع فقط در یکم یا پانزدهم هر ماه اعمال می هااین مدت زمان اطالع رسانی

 شوند.هایی که بعد از پانزدهم هر ماه داده شوند، در یکم ماه بعد اعمال میشوند و اطالع رسانیپانزدهم همان ماه اعمال می

 

 دالیل اخراج

است ف مدت یک ماه از اطالع رسانی اخراج، این درخوباید ظرکارمند  .اخراج را اعالم کند لیدال دیدر صورت درخواست کارمند، کارفرما با

 را از طریق نامه ثبت شده )سفارشی( به شرکت ارائه کند.

رخواست ی این مدت زمان از تاریخی که کارفرما داعالم کند )بر اساس قانون فعلظرف یک ماه آینده  قیخود را به طور دق لیدال دیکارفرما با

 شود.(به میکارمند را دریافت کرده است محاس

 عبارتند از: یقیحقا نیچنصریح باشند. قابل اثبات و  هاییحقیقت دیاخراج با لیدال

 ارمندک ییمرتبط با توانا لیدال 

 کارمند، یامرتبط با رفتار  لیدال 

 بخش. ای مؤسسه، وکارکسب یعمل یازهایاز ن یناش لیدال 

 

 که به طور دقیق دالیل فسخ قرارداد را برای کارمند بیان کند.ظف است کار، کارفرما مو نیانجام ا یدر صورت درخواست کارمند برا

که در  اند، تنها دالیلی هستنددالیلی که در نامه تحویلی به کارمند ذکر شده نباید در مراحل بعدی، دالیلی دیگری را اضافه کند. کارفرما

 گیرند.صورت دعوی قضایی مورد توجه قرار می

 مبهم و غیر دقیق برای فسخ قرارداد کافی نیستند. لیدال ،در واقع، طبق قانون

دالیل  کارمند نسبت به دالیل ذکر شده اعتراضی داشته باشد، کارفرما وظیفه دارد که ثابت کند اینمرحله،  نیدر اکه اگر الزم به ذکر است 

 مستند هستند.
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 استعفا 
 شغلی استعفا دهند. اطالع رسانی برای استعفا بایدو  یشخص لیه دالب کارمندان ممکن است که طبق شرایطی که در قانون کار آمده است،

 ای که توسط کارفرما برای تأیید دریافت ظهرنویسی شود، به کارفرما ارائه شود. برای استعفا،توسط نامه ثبت شده )سفارشی( یا نوشته

 کارمند باید مدت زمانی اطالع رسانی را مطابق با جدول زیر رعایت کند:

 مدت زمان اطالع رسانی ان خدمت )سابقه کار(مدت زم

 ماه 1 سال 5کمتر از 

 ماه 2 سال 10تا  5

 ماه 3 سال و بیشتر 10

 

 افتد.همچنین مدت زمان اطالع رسانی در یکم ماه بعد و یا پانزدهم ماه فعلی، به جریان می

 

 رسانی  اطالع زمانی پرداخت خسارت بجای رعایت مدت 
طالع امدت زمان که  یصورتدر  ا دارد،رقصد فسخ قرارداد به دلیلی به غیر از رفتارهای ناخوشایند کارمند  ایکارفرما  بدون توجه به اینکه

 رسانی، مبلغی برای جبران خسارت پرداخت شود. اطالع زمانی رسانی رعایت نشود، باید به طرف مقابل به دلیل عدم رعایت مدت

 مدت زمان اطالع رسانی رعایت نشده است. ای مدت زمان اطالع رسانی، یبرا ختیدستمزد پرداجبران خسارت برابر با  نیا

 

 حق سنوات 

 اصول

رکت کار سال برای ش 5اگر کارفرما به دالیلی غیر از رفتار بسیار ناخوشایند قصد فسخ قرارداد را داشته باشد، در صورتی که کارمند بیش از 

 کرده باشد، باید به او حق سنوات پرداخت کند.

ارمند ک، اگر بیترت نیبه هم در موارد فسخ قرارداد به دالیل رفتار بسیار ناخوشایند یا استعفای کارمند، نیازی به پرداخت حق سنوات نیست.

 از حق خود برای دریافت حقوق بازنشستگی عادی استفاده کند، دیگر نیازی به پرداخت حق سنوات وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر کارمند

 خود برای دریافت حقوق بازنشستگی زودهنگام استفاده کند، در اینصورت باید حق سنوات پرداخت شود.از حق 

دادند و مبلغ جبران خسارت برای کارگران سابقی که کار فیزیکی انجام می ،یبخش خصوص تمام کارمندان یبرا اساسنامه واحد یبا معرف

 صوصی سابق است.سال سابقه دارند، برابر با کارمندان خ 20بیش از 
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 مقدار

 های حق سنوات به صورت زیر هستند:نرخ

 تعداد –حق سنوات پرداختی  های کار بدون وقفهتعداد سال

 ماه دستمزد یا حقوق

 ماه 1 سال 10تا  5

 ماه 2 سال 15تا  10

 ماه 3 سال 20تا  15

 ماه 6 سال 25تا  20

 ماه 9 سال 30تا  25

 ماه 12 سال و بیشتر 30

 

 مندانی که حقوقحال، کار نیبا اهای جمعی داد و ستد، معاف از مالیات هستند. بالغ حق سنوات قانونی و مبالغ حق سنوات برای پیمانم

 شوند.کنند،از این معافیت مالیاتی برخوردار نمیبازنشستگی و یا حقوق بازنشستگی زودهنگام دریافت می

و درآمد  نیستندزودهنگام  یبازنشستگ حقوق ای مستحق حقوق بازنشستگیل سن دارند و سا 60از  شیکه ب مندانیکار ب،یترت نیبه هم

 یدستمزد برا برابر حداقل 4مستحق برخورداری از معافیتی تا حداکثر  تنهاکند، ها از یک مقدار مشخص تجاوز میآن اتیمشمول مال

 غیرماهر هستند. کارگران

 

 کوچک وکارکسب یهانهیگز

د. حق سنوات، طول مدت زمان اطالع رسانی را افزایش دهپرداخت  یبه جاتواند در نامه اخراج کارمند دارد، می 20متر از کارفرمایی که ک

 است: ریبه شرح ز اطالع رسانی طول مدت زمان صورت نیدر ا

 –مدت زمان اطالع رسانی  های کار بدون وقفهتعداد سال

 ماه دستمزد یا حقوق تعداد

 هما 5 سال 10تا  5

 ماه 8 سال 15تا  10

 ماه 9 سال 20تا  15

 ماه 12 سال 25تا  20

 ماه 15 سال 30تا  25

 ماه 18 سال و بیشتر 30
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 از کار معافیت 
مدت  از یبخش ایدر محل کار در تمام  اوحضور به کارمند اطالع دهد که تواند یکند، کارفرما میمفسخ که قرارداد را  است کارفرمااین اگر 

ست ها و مزایایی که کارمند قرار بوده ادر این حالت، دستمزد .توان از آن چشم پوشی کردو می نخواهد بود ازیمورد ن یاطالع رسان زمان

 دریافت کند، تغییری نخواهد کرد و کم نخواهد شد.

نوان این امر به ع، عافیت او موافقت شوداگر از طرف کارفرما با م، کنددرخواست معافیت از کار میدهد و یکارمند استعفا م کیکه  یهنگام

ز انیست که برای بازه زمانی پس کارفرما موظف  ،صورت نیدر اشود. ی قرارداد استخدام در نظر گرفته مینامه دوجانبه برای خاتمهموافقت

ار یا برای خروج بالفاصله از کدهد و یکه استعفا می کارمند گر،یبه عبارت دتاریخ دقیق خاتمه قرارداد، هیچ گونه حقوقی را پرداخت کند. 

دهد، مستحق دریافت هیچ گونه مبلغی برای مدت زمان اطالع رسانی که به دلیل کوتاه شدن مدت زمان اطالع رسانی درخواست می

 درخواست او از آن چشم پوشی شده است، نیست.

 

  اخراج ناعادالنه 

 فیتعر

 شوند.رسانی و اخراج به دلیلی رفتارهای ناخوشایند اعمال می طور یکسان در مورد اخراج با اطالعبه  ریاصول ز

یازهای عملیاتی اگر اخراج به دالیل غیرقانونی یا با دالیلی غیر مستند و نامعتبر در مورد توانایی و رفتار کارمند صورت گیرد و یا با توجه به ن

 شود. یا بخش نباشد، ناعادالنه محسوب می مؤسسه، وکارکسب

 

 اثبات مسئولیت

ایق و اند، اعتراضی داشته باشد، در این صورت کارفرما باید این حقاگر کارمند در مورد دالیلی که توسط کارفرما برای اخراج او بیان شده

 ها را اثبات کند.همچنین اعتبار و جدیت آن

 

 خسارات

 د را جبران کند. مقدار این جبران خسارت توسط قاضیمنمحسوب شود، کارفرما مجبور است که خسارت وارده به کار رمنصفانهیاگر اخراج غ

و بر اساس شرایط واقعی )یعنی مدت زمان الزم برای پیدا کردن شغل توسط کارمند با توجه به سن او، طول خدمت و عملکرد و وضعیت 

 شود.بازار اشتغال( تعیین می

 محافظت شده در برابر اخراجکارمندان  
به حالت  سوء رفتار( موقتاً  بروز چه در موارد فسخ با اطالع رسانی و چه در مواردقرارداد استخدام ) فسخق ح ،وجود دارد که در آن یطیشرا

 درآمده است. قیتعل
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 اخراج در موارد ناتوانی در انجام کار در برابرظت فحام

ست او گواهی پزشکی را دریافت کرده  استدرستی از ناتوانی انجام کار توسط کارمند خود مطلع شده  بهدر اولین روز غیبت، که  ییکارفرما

 است. )حداکثر در روز سوم( حق اطالع رسانی فسخ قرارداد به کارمند و یا دعوت او برای مصاحبه مقدماتی اخراج را ندارد و این کار ممنوع

علیق شده تفاق افتاده باشند، حق اخراج حتی در موارد بروز رفتارهای ناخوشایند و یا درصورتی که این سوء رفتارها قبل از ناتوانی کارمند ات

 است.

تی اگر حدوره،  این انیس از پاپ متوالی از ناتوانی در انجام کار )از تاریخ شروع ناتوانی( تعلیق شده است.هفته  26حداکثر  یبرا حق اخراج

 تواند او را اخراج کند.کارمند هنوز هم بیمار باشد، می

کند. آیند، قوانینی را ارائه میهای دیگری که در نتیجه قرارداد استخدام به وجود میحقوق و دستمزدپرداخت پیوسته  در موردقانون کار 

اه ماه متوالی تقویمی( مستحق دریافت حقوق است. در آغاز م 12ام ناتوانی در آن قرار دارد )بر حسب  77کارمند تا پایان ماهی که روز 

 آید.دیدی برای پرداخت پیوسته حقوق به وجود مییابد، حق جبعدی که این محدودیت پایان می

رای اگر کارمند در اولین روز بیماری خود کارفرما را از غیبت خود مطلع نسازد و یا درصورتی که تا پایان روز سوم غیبت گواهی پزشکی ب

 آید.کارفرما ارسال نشود، مجددًا حق اخراج برای کارفرما به وجود می

 

 در دوران حاملگی محافظت در برابر اخراج

 وضع حمل او را هفته 12تواند در دوران حاملگی یک کارمند زن )حاملگی که به صورت پزشکی تأیید شده باشد( و یا در طول کارفرما نمی

 اخراج کند.

ز اروز پس  8اند طی تواینکه حاملگی به صورت پزشکی تأیید شده باشد فسخ شود، کارمند باردار میکه قرارداد استخدام قبل از  یدر صورت

 دهد، باردار بودن خود را ثابت کند.فسخ قرارداد، از طریق ارسال نامه سفارشی یک گواهی که باردار بودن او را نشان می

رهای توانند باعث جلوگیری از فسخ قراردادهای با مدت زمان یا مصونیت کارمند در برابر اخراج به دلیل رفتابا این حال، این مقررات نمی

 ناخوشایند بشوند.

 آید.در صورتی که حاملگی در طول دوره آزمایشی رخ دهد، این دوره در طول دوره محافظت در برابر اخراج به حالت تعلیق در می

 

 محافظت در برابر اخراج در موارد مرخصی والدین

ز ابتدای د بروز رفتار بسیار ناخوشایند. این مصونیت ااند، وجود ندارد، مگر در موارامکان اخراج کارمندانی که درخواست مرخصی والدین داده

 کند، تا پایان مدت زمان مرخصی والدین، وجود دارد.روز آخر که کارمند کارفرما را از مرخصی خود مطلع می
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 برای نمایندگان کارکنانظت در برابر اخراج فحام

ده ( است، تغییر پیدا کرsocial dialogueاصالح گفتگوی اجتماعی )که در مورد  2015ژوئیه  23قابل اجرا توسط قانون مورخ  فرآیند *

 قابل اجرا هستند. 2016 هیژانو 1 خیفقط از تار ریز حاتیکه توض دی. لطفا توجه داشته باشاست

ده باشد، نماین شوند. اخراج به هر دلیلی کهدر زمان تصدی، از اخراج محافظت میها آن نانیکارکنان و جانش ندگانینما ط،یشرا شتریدر ب

کارکنانی که اخراج شده است این حق را دارد که درخواست بدهد که حکم اخراج او باطل شود )برای مدت زمان یک ماه( یا درخواست 

 خسارت کند )برای مدت زمان سه ماه(. 

ن، برای افرادی که کاندید تصدی ها وجود دارد. همچنیپس از پایان دوره تصدی نمایندگان سابق، برای آنبه مدت شش ماه  محافظت نیا

 ماه محافظت وجود دارد. 3ها این پست هستند، از زمان اعالم کاندیداتوری آن

ی دستور ند به صورت فورتوای. در صورت سوء رفتار، کارفرما مرفتارهای بسیار ناخوشایند وجود ندارد ارد بروزظت در موفحام نیحال، ا نیبا ا

ورت صن موارد، به دلیل اینکه مورد مربوط به اخراج فوری یک کارمند معمولی است، حقایق مورد ادعا باید به محرومیت از کار بدهد. در ای

 ،تاریخ اطالع رسانی در مورد محرومیت فوریپس از  هسه ماه یک دوره در طولمشخص نوشته شده و به نماینده کارکنان ارائه شود. 

 د.ها بود، دریافت کنشد، کارمند محق آنها و مزایایی را که اگر قرارداد فسخ نمیک هزینهق، کمحقوکه قطعًا کارکنان حق دارد  ندهینما

رداخت پتواند درخواست فسخ قرارداد و پس از اینکه محرومیت فوری به اطالع نماینده کارکنان رسید، نماینده کارکنان دو گزینه دارد: او می

 طول سه ماهی که در باال راجع به آن صحبت شد، به کارمند حقوق تعلق بگیرد.تواند درخواست کند که در خسارت بدهد و یا می

 برای فسخ قضایی قرارداد استخدام، درخواست بدهد. تواندیدوم را انتخاب کند، کارفرما م نهیکارکنان گز ندهیاگر نما

رارداد و دریافت ی قرارداد استخدام و یا برای فسخ قبرای ادامهتواند ، او میدارد نهیدو گز ًارا آغاز نکند، کارمند مجدد فرآیند نیاگر کارفرما ا

 خسارت درخواست دهد.

به موافقت شورای کار بستگی ( ماهه پس از تصدی 6ها در تصدی هستند و برای دوره برای مدت زمانی که آنکار ) یشورا یاخراج اعضا

 ری با دادگاه کار خواهد بود.دارد. اگر در شورای کار موافقتی صورت نگیرد، مسئولیت تصمیم گی

 فسخ قرارداد با توافق دوجانبه  
رفرما، تواند توسط توافق کارمند و کا، چه به صورت نامحدود و چه به صورت قرارداد با مدت زمان ثابت تنظیم شده باشد، میقرارداد استخدام

 فسخ شود.

در صورتی که چنین اظهارنامه کتبی وجود نداشته باشد،  شته شود.فسخ قرارداد باید توسط هر دو طرف، به صورت کتبی و در دو نسخه نو

رایی در شود. اعتبار فسخ قرارداد به وسیله توافق دوجانبه منوط به رعایت اصول و قواعد کلی اجتوافق دوجانبه بدون اعتبار و باطل تلقی می

 ها و همچنین رضایت آزادانه طرفین است.مورد قرارداد

که  توانند بدون توجه به مقررات قانونیفسخ قرارداد را تعیین کنند. همچنین طرفین میو ضوابط  طیتوانند شرایمانه به صورت آزاد نیطرف

 در مورد مدت زمان اطالع رسانی وجود دارد، در مورد تاریخ فسخ قرارداد با یکدیگر توافق کنند.
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 های جمعی کارپیمان 
 تیفعال یهاشاخه بعضی از خاص تیدهد. اما ماهیکارمند را پوشش م /م روابط کارفرما است و تما یجهان ،استخدام یقانون قراردادها

 سازد.ها را آشکار میکارمندان در این بخش مشکالت خاص یبرا یبه راه حل جمع ازی، نهاشرکتاز  یبرخ یو حت معین

 

 های مذاکره شدهنامهموافقت

 های جمعی، به عنوان یکی از طرفین باشند:توانند در پیمانذکر شده در زیر می از قانون کار، افراد L. 161-2با توجه به مواد 

 :انیدر سمت کارفرما

 انیچند سازمان کارفرما ای کی 

 شرکت خاص کی 

 ای، یکسان وکارکسبحوزه در  یهااز شرکت یگروه 

 یکسان صنعت ایها در تجارت همه شرکت 

 

 :منداندر سمت کار

 یکارگر یهاهیاتحاد ندهیچند نما ای کی 

 

ناع اگر او امتهای جمعی درخواست شود، او موظف است که با مذاکره موافقط کند. اگر از یک کارفرما برای ورود به مذاکرات در مورد پیمان

 شود.( ارجاع میNational Conciliation Office, Office National de Conciliationی مصالحه )مل دفتر این مورد بهکند، 

باید برای تمام کارمندان  ها را پوشش بدهد و یا یک شرکت واحد را پوشش بدهد،های جمعی گروهی از شرکتحالتی که پیمانچه در 

جمعی نشوند، مانند  مندان، مشمول این پیماناز کار یخاص یهادستهممکن است حال،  نی. با انامه وجود داشته باشدفقط یک توافق

های اصلی دهند که به طور مستقیم به پیاده سازی فعالیت( یا افرادی که عملکردهایی را انجام میsenior managersمدیران ارشد )

 های جمعی آمده است، مرتبط نیستند.هایی از مقررات که در پیمانشرکت و یا شاخه

 جمعی جدا در نظر گرفته شود. ممکن است برای مدیران ارشد، یک پیمان

ال بیشتر س 3ماه کمتر و از  6مدت اجرای این قرارداد، نباید از  در اداره بازرسی کار و معادن ثبت شود. باید جمعی پیمان کی ،پس از اتمام

 باشد.

برای این اطالع رسانی، حداکثر مدت قانون کار  تنها در صورت اطالع رسانی مناسب هر یک از طرفین امکان فسخ این قرارداد وجود دارد:

، نیاز طرف یکیتوسط  فسخی نیچن فسخ شود. نامهاز توافق یفقط بخش ایتمام ممکن است،  بیترت نی. به اکندماه را مشخص می 3زمان 
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شده باید بالفاصله یا  جمعی فسخ جمعی جدیدی اجرایی شد، پیمان پس از اینکه پیمان شود.به عنوان درخواست ایجاد مذاکره تلقی می

 خ ، متوقف شود.حداکثر پس از گذشت حداکثر دوازده ماه از فس

د در تلقی شده و به شکل نامحدو یتوافق ضمنآن به عنوان تمدید  ،قرارداد فسخ یا تجدید نظر نشودآن، اگر  زمان اعتبار مدت انیپس از پا

 شد، هنوز هم منوط به فسخ با اطالع رسانی خواهد بود.داده  حیهرچند همانطور که در پاراگراف قبل توض آید،می

 

 یعموم یریکاربرد پذ

شرکت مربوطه  ایغال، صنعت تدر تجارت، اشمندان و کار انیهمه کارفرما در موردکه مطابق با قانون است، ممکن است  جمعی پیمان کی

 اعمال شود.

 بیانه دال بر کاربرد پذیری عمومی آن به شکل یک قانون لوکزامبورگی در روزنامه رسمی به چاپ میرسد.

 مقررات کار 
ع عمومی راهکارهای قانونی دارد که مطابق با منافکه در قانون کار آمده است، لوکزامبورگ  یاستخدام یمربوط به قراردادها نیعالوه بر قوان

 آورد.است و حفاظت بیشتری را از کارگران و کارمندان به عمل می

 دستمزد 

 حقوقحداقل 

 شیافزا ریدستمزد به شرح ز، حداقل 2014ژانویه  1از تاریخ کند.  یم نیتضم کارمندانهمه  یرا برا یقانون لوکزامبورگ حداقل دستمزد

 یورو(: 775.17)بر حسب شاخص  افتی

 نرخ ساعتی نرخ ماهیانه سن

 یورو 11.1042 یورو 1،921.03 و بیشتر 18

 یورو 8.8834 یورو 1،536.82 18تا  17

 یورو 8.3282 یورو 1،440.77 17تا  15

 

 باشد.یورو می 2،370.08مبلغ کارگران ماهر  یبرا یشده است، حداقل دستمزد قانونکه در جدول ذکر  مبالغیعالوه بر 

 یک کارگر ماهر، کارگری است که شرایط زیر را داشته باشد:

  اگر او گواهیCATP (Certificat d’aptitude technique et professionnelleمعادل آن یا صالحیت باالتری داشته با ،) .شد 

 اگر او گواهی تو( انایی دستیCCM, Certificat de capacité manuelle و دو سال تجربه عملی در تجارت مورد نظر داشته )

 باشد.
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  اگر او گواهیCITP (Certificat d’initiation technique et professionnelle )در تجارت مورد یو پنج سال تجربه عمل 

 داشته باشد.نظر 

  ،تجربه داشته باشد. سال 10اگر او در تجارت مورد نظر 

 

 گریمقررات د

، شوندمذاکره می در سطح صنعت ایو  یکاری هاکه در محل های جمعیپیمانبا ارجاع به  هاحداقل دستمزد، دستمزد یقانون اسیجدا از مق

 شود.تعیین می ا و کارمندکارفرم انیم یفرد یهاتوافق قیاز طر ایو 

 

 شاخص بندی

ی محاسبه زندگ نهیشاخص هز نیانگیکه منی. به محض ایابندها افزایش مییش هزینه زندگی، دستمزدها و حقوقبا افزا یک قانون،به عنوان 

 .ابدییم شیدرصد افزا 2.5، درآمد ناخالص ماه بعد درصد تجاوز کند 2.5از در شش ماه گذشته  شده

 شود.به صورت عمومی اعالم میشاخص توسط دولت لوکزامبورگ  شیافزا

 یت کاراساع 

 به طور کلی

 کند.ها کار میطبق تعریف قانونی، ساعات کاری، مدت زمانی هستند که کارمند در خدمت کارفرما یا کارفرمایان خود است و برای آن

صبح شروع و در ساعت  09:00و  08:00به اینصورت است که یا بر اساس ساعات منظم و ثابتی از ساعت  ی در لوکزامبورگکار یهاوهیش

 و یا بر اساس ساعات متغیر هستند. معموال مدت زمان صرف ناهار، یک ساعت است. شوندعصر تمام می 06:00 و 05:00

صبح،  06:00شب و قبل از ساعت  10:00های جمعی کار، عالوه بر دستمزد ساعتی عادی، برای کار بعد از ساعت ممکن است توسط پیمان

 مبلغ پرداختی در نظر گرفته شود.

خاص )مانند حمل و  یهابه جز شاخهو  دنشویبه هشت ساعت در روز محدود م یکسانبه طور  یساعات کار ،یقاعده کل کیبه عنوان 

 .ساعت استاندارد است 40 یهفته کارهای خاصی وجود دارد، نامهها توافقکه در مورد آننقل( 

ها رعایت ممکن است این محدودیت ی ملی در مورد اشتغال،در مورد برنامه عملیات 1999فوریه  12اجرایی شدن قانون وجود، با  نیبا ا

ساعت به ازای هر هفته یا هر محدودیتی که در  40ای از نشوند، به شرطی که میانگین ساعات کاری بر حسب دوره مرجع چهار هفته

ساعت به ازای هر  48هفته و  ساعت به ازای هر 10های دسته جمحی ذکر شده است، تجاوز نکند. در هر صورت، ساعات کاری به پیمان

های جمعی کار یا در صورت موافقت وزیر اشتغال، این دوره مرجع کاهش یابد و یا حداکثر به اند. ممکن است توسط پیمانماه محدود شده

 ماه افزایش یابد. 12مدت 
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نامه در این دوره یک بر شده سازمان ینیب شیپکار  یسازمانده یبرا یدمورد، حداکثر پنج روز قبل از شروع دوره مرجع، کارفرما با نیدر ا

 بینی نشده یا شرایط اضطراری، مشخص کند.های پیشرا در مورد رویدادکار  یمربوط به سازمانده نیو قوان را تنظیم کند

ین ه پرسیده شود. ا، و در صورت عدم وجود چنین نمایندگانی، نظر پرسنل مربوطکارکنان ندگانینظر نما دیبا سازماندهی کارطرح در مورد 

 طرح باید در محل کار نمایش داده شود و باید یک کپی از آن برای اداره بازرسی کار و معادن ارسال شود.

ان شود، جایگزین شود. برنامه کاری پویا به کارمندطرح سازماندهی کار ممکن است توسط مقرراتی که در مورد برنامه کاری پویا ارائه می

های های خاص و با در نظر گرفتن نیازهای خود، و البته طبق محدودیتبندی کاری روزانه خود را مطابق نیازنامه و زماندهد که براجازه می

خدمت رسانی و منافع دیگر کارمندان، تنظیم کنند. میانگین مدت زمان کاری در دوره مرجع، باید با مدت زمان کاری معمولی یکسان 

 باشد.

 تواند وجود داشته باشد.یک وقفه بدون دستمزد می در دوره کاری روزانه فقط

 دقیقه زمان استراحت است. 30مستحق حداقل کند، یاز شش ساعت در روز کار م شیکه ب یهر کارمند

 

 پاره وقتکار 

دهد که یمرمند ارائه باشد، یک توافقی را به کارفرما و کااز قانون کار که در مورد کار پاره وقت داوطلبانه می L.123-8تا  L.123-1مواد 

 ساعت کار عادی در هفته است. 40در آن ساعات کاری کمتر از 

ط ها در روزهای مشخص( و در صورت لزوم، شرایط قانونی مربودر قرارداد پاره وقت باید ساعات کاری هفتگی توافق شده )و نحوه تقسیم آن

 به اضافه کاری مشخص شود.

ها با در نظر بیشتر از ساعات کاری هفتگی و ماهیانه خود کار کنند که میانگین ساعات کاری هفتگی آنتوانند کارمندان تنها در صورتی می

 گرفتن دوره مرجع چهار هفته متوالی، از ساعات کاری هفتگی که در چارچوب قرارداد استخدام ذکر شده است، تجاوز نکند.

 جوز وزارتی، افزایش پیدا کند.های جمعی کار یا مپیمان لهیتواند به وسیدوره مرجع م نیا

ها و شرایط تعیین شده در در صورت رضایت متقابل بین کارمند و کارفرما و با رعایت محدودیتوقت، کارمند تنها  مهیدر چارچوب کار ن

 تواند اضافه کاری کند.قرارداد استخدام می

 

 یاضافه کار

 کلی نیقوان

ساعت در هفته انجام شده باشد". اگر در شرکت طرح سازماندهی کاری وجود  40بیش از تعریف اضافه کاری به این صورت است "کاری که 

های تعیین شده در طرح انجام شود. در که اضافه بر محدودیت شودداشته باشد، در اینصورت اضافه کاری به صورت هر کاری تعریف می
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در پایان دوره مرجع، اضافه بر میانگین ساعات کاری عادی انجام  شود کهصورت برنامه کاری پویا، اضافه کاری به صورت کاری تعریف می

 شده باشد.

 و منوط به رضایت قبلی اداره بازرسی کار و معادن شده است مجاز استکه به طور خاص توسط قانون ارائه  یطیشرااضافه کاری تنها تحت 

 اند:باشد. این شرایط در زیر ذکر شدهمی

 کار یفن جینتا لطمه خوردن بهاجتناب از خطر  ایو شدنی فاسد  یکاالها تنبین رفاز  ی از،ریجلوگ یبرا 

 هو ترازنام موجودی فهرست هیانجام کار خاص، مانند ته یبرا 

 المنفعه عام هایانجام فعالیت یبرا 

 

 ر و معادن ارسال کند:انجام اضافه کاری دارد، باید برای انجام این کار درخواستی را به اداره بازرسی کاکه شرکت قصد  یدر صورت

رود که برای از مدیریت انتظار میاوقات الزم باشد.  ی، هرچند ممکن است گاهشرکت از کارمندان انتظار اضافه کاری ندارد ،یعاد طیدر شرا

 های روزانه در روز کاری معمولی )بدون اضافه کاری(، حجم کاری تیم خود را سازماندهی کند.تضمین انجام کار

 است که پیشینه و سابقه اضافه کاری خود را حفظ و نگهداری کند. شرکت ملزم

 شوند.یمن یمقررات مربوط به مدت زمان کار و اضافه کارمشمول ارشد هستند  تیریاز مد یکه بخش ییاجرا رانیمد

 

 شوداضافه کاری که برای آن دستمزد پرداخت می

ی ساعت زمان استراحت به ازا 1.5از طریق در نظر گرفتن  ای یاضافه کار، 2009ژانویه  1اجرایی شدن اساسنامه واحد در تاریخ از زمان 

. شود( ذخیره میcompte épargne-tempsانداز زمان )شود و یا با همان نرخ افزایش در حساب پسهر ساعت اضافه کاری جبران می

و بدون  اتی)بدون مال ی٪ از حقوق ساعت140با نرخ  ینباشد، اضافه کار ریاستراحت امکان پذ انزماختصاص دادن  قیاگر جبران از طر

با  یگریهر توافق د ای جمعی داد و ستد پیمان کیتواند توسط یماضافه کاری شود. مقررات جبران یپرداخت مباز( یاجتماع یهانهیهز

 .ددر سطح مناسب ارائه شو یاجتماع یشرکا

 آید.ساعت به دست می 173کارمند بر مقدار استاندارد  هی ملی از طریق تقسیم حقوق یا دستمزد ماهیاننرخ ساعت

رج از کار انجام شده در خا یبرا پرداخت شده بالغم ریسا بر، مبلغ پرداختی به ازای اضافی کاری ذکر شده در باال دیلطفا توجه داشته باش

ی های شنبه، تعطیالت رسمکه اضافه کاری او در روزهر کارمندی ، تربه بیانی دقیق. شودافزوده می یعموم التیمعمول و در تعط یروز کار

 و یا هنگام شب است، عالوه بر پرداخت اضافه کاری ممکن است برای این موارد، مستحق دریافت مبالغ اضافی باشد.
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 یجبران یهاتیمعاف

ی که همان مقدار ساعات کار اضافی، مرخص های کاری، کار انجام دهد، به شرطیتواند در غیر از روزها و هفتهکارمند میروش کار  نیدر ا

 دریافت کند.

 شود.ای در نظر گرفته نمیشوند، مبلغ پرداختی اضافهبرای ساعاتی که به این صورت کار می

 روزی فعالیت میکنند و یا در جاییهایی که به صورت شبانهوکارکسبشرایط مد نظر این مقررات شامل دور شدن فنی یا بخشی از قوانین، 

 که کار به صورت تیمی سازماندهی شده: و در جایی که نیاز به بازیابی زمان از دست رفته باشد میشود. 

 

 قوانین جبران اظافه کاری مختص بخش بانکداری

 ای و یا در صورت استفاده از آن بر (ی پایه)عالوه بر حقوق ساعتشود پرداخت می٪ 50دوشنبه تا شنبه با نرخ های اضافه کاری در روز

 .شودمحاسبه می %150زمان مرخصی، با نرخ 

 شود.پرداخت می( ی پایه٪ )عالوه بر حقوق ساعت70با نرخ  کشنبهروز یدر  یاضافه کار 

 شود.پرداخت می( ی پایه٪ )عالوه بر حقوق ساعت200با نرخ  رسمی التیدر تعط یاضافه کار 

 شودپرداخت میبیشتر  %30، به میزان 06:00تا  22:00ساعات کاری بین  یبرا. 

 

 باشند. ها تجمیعی، ممکن است نرخمربوطه طیکه با توجه به شرا دیتوجه داشته باش

 

 حمل و نقل

های برای رانندگان حمل و نقل، دوره EC 561/2006مقررات . ای، مقررات خاصی وجود دارددر مورد ساعات کار در حمل و نقل جاده

 د.کنرا تعیین میو استراحت  یرانندگ زمانی

ها خارج از منطقه شهری است، به طور هایی که به طور کامل در منطقه شهری هستند و سفرهایی که بخشی از آندر مورد سفر نیقوان نیا

 شوند.یکسان اعمال می

 

 کار در روز یکشنبه 
 را استثنا قرار داده است:، اما قانون کار پنج دسته خاص به طور کلی، کار در روز یکشنبه ممنوع است
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 کارگران

 شود:یاعمال نم ریبه موارد ز کشنبهیروز در کار  تیممنوع

 شرکت رانیمد 

 است یضرور وکارکسبها در آنحضور ی، تیو امن یاتیعملبه دالیل ارشد که  رانیمد 

 کنندفعالیت می وکارکسبمحل دور از که از  یتجار ندگانیمسافران و نما 

 

 هاوکارکسب

ار ممنوعیت کار در روز یکشنبه مستثنی هستند و قانونًا مجاز هستند که پرسنل خود را در روز یکشنبه به ک یی که قانونًا ازهاوکارکسب

 بگیرند:

 والدین فرزندان، برادران و خواهران،  ن،ی)والدهستند  تمام کارگران خانواده درجه یک کارفرما ،که در آن یخانوادگ یهاوکارکسب

 برادر زن، خواهر شوهر و خواهر زن(همسر، داماد، عروس، برادر شوهر و 

 کنندهایی که نوشیدنی سرو میمکان ریو سا بارها، هاخوریها، غذاها، رستورانهتل 

 یو جراح یو خرده فروشان لوازم پزشک هادوا فروشیها، داروخانه 

 هایی که برای کار سفر میکنندشومن 

 هامزارع و تاکستان 

 یسرگرم یهامکان 

 و آب گاز، برق یهاشرکت 

 حمل و نقل یهاشرکت 

 یروان انماریو ب هاخانمانی، بنمعلوال ،انماریبمخصوص  مؤسساتها و مارستانیب 

 های تعطیلی کودکانتفرجگاه ،سالمندان یها، خانههاپرورشگاه ،هادرمانگاه 

 ی، مدارس شبانه روزهاخانهیتیم 

 یداخلمندان کار 

 ها توان این کاربه دالیل فنی نمیاساس که  نی، بر اساعته 24های ورت شیفتی برای کاربه صکار  یمجاز به سازماندههای وکارکسب

 را متوقف کرد و یا به تعویق انداخت
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 یخرده فروش یهافروشگاه

دهد که حداکثر به مدت چهار ساعت در روزهای یکشنبه فعالیت کنند، به شرطی که آن های خرده فروشی اجازه میقانون به فروشگاه

 های یکشنبه را داشته باشدی فعالیت در روزروشگاه تحت قوانین ساعات کاری اجازهف

 های یکشنبه مستثنی هستند.ی مقررات لوکزامبورگ از ممنوعیت کار در روزبه واسطهکه  ییهاشرکت

 موارد زیر برای کار در روزهای یکشنبه، نیازی به مجوز ندارند:

 های زمانی خاصی استها در دورهو یا عمده فعالیت آن ستندیسال ن تمام طول مربوط بهکه  ییهاتیفعال 

 کنندهای یکشنبه و یا به طور یکسان در تمام روزهای هفته برآورده میهای عمومی را در روزکه به طور عمده نیاز ییهاتیفعال 

 المنفعه عام هایفعالیت 

 

های یکشنبه هستند را ا که بر اساس این ضوابط مجاز به انجام کار در روزنویس هستند، پرسنلی رلوکزامبورگ که به صورت پیش مقررات

 کند.مشخص می

ر دشود؛ به جای آن، کارفرما هیچ گونه مقرراتی را در مورد نیاز به اخذ مجوز قبلی برای استخدام چنین پرسنلی را شامل نمی قانون نیا

ها، م بدهند، تاریخ و ساعات کاری، تعداد کارمندان مورد نظر و همچنین شغل آنمورد ماهیت کاری که کارمندان باید در روز یکشنبه انجا

 به اداره بازرسی اطالع قبلی بدهد.

 

 مشاغل

 ، ممنوعیت کار در روزهای یکشنبه وجود ندارد. این مشاغل عبارتند از:وکارکسبدر مورد بعضی از مشاغل و بدون در نظر گفتن ماهیت 

  وکارکسبنظارت بر محل 

 داریپا اتیعمل یبرا ازیمورد ن یو نگهدار ریتعمکاری،  زیمت 

 شروع مجدد کار وابسته استکه در آن روز  غیر تولیدی کار 

 خام یا محصوالتمواد  خراب شدناز  یریجلوگ یکار الزم برا 

 خانه، کار یتصادف خسارات ریتعم ایو  یدیدحاز حادثه ت یریجلوگ یبرا الزم کار ایبالفاصله انجام شود: کار نجات و  دیکه با یکار فور

 و محل شرکت. زاتیتجه

 

 نوجوانان
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( ممکن است Labor and Mines Inspectorate, Inspection du Travail et des Minesمدیر اداره بازرسی کار و معادن )

 شوند:این کارها شامل موارد زیر میهایی را صادر کند. برای استخدام افراد جوان برای یکسری از کارها به صورت یکشنبه در میان، مجوز

 هاقهوه خانهها و ها، کافهها، رستورانهتل 

 هاپرورشگاهها و کینیکل 

 

 و اوت کار کنند. های ژوئیهماه کشنبهی هایدر روز توانندمینوجوانان 

 

 دستمزد

 است: ریبه شرح ز کشنبهیروز  در کار دستمزد

ساعت کار کند مستحق  4نوان پاداش مستحق مرخصی خواهد بود )اگر در روز یکشنبه بیشتر از اگر کارمند در روز یکشنبه کار کند، به ع

ساعت یا کمتر کار کند، مستحق نصف روز مرخصی خواهد بود(. عالوه بر این، به ازای هر ساعت کار، کارمند  4یک روز مرخصی و اگر 

 .خواهد بود( %100انان این نرخ از نرخ عادی پرداختی خواهد بود )برای نوجو %70مستحق دریافت 

 5،000 تا 251ای به مبلغ ماه و / یا پرداخت جریمه 1روز تا  8ذکر شده در باال، منجر به صدور حکم زندان به مدت  نیهرگونه تخلف از قوان

 یورو خواهد بود.

 آزار و اذیت اخالقی یا خشونت در محل کار 
 Union ofهای لوکزامبورگ )و اتحادیه شرکت، از یک سمت LCGBو  OBGLصنفی  یهاهی، اتحاد2009ژوئن  25در 

Luxembourg Companies, Union des Entreprises Luxembourgeoises, UEL ،درباره را  یاتوافق نامه( از سمت دیگر

وریل آ 26وافق شده در تاریخ . چارچوب تامضا کردند در قانون ملی، و خشونت در محل کار یاخالق تیآزار و اذ پیاده سازی موارد مربوط به

 توسط شرکای اجتماعی در سطح اروپا، منعقد شد. 2007

 ، الزامی شد.2009دسامبر  15به طور کلی توسط مقررات لوکزامبورگ به تاریخ  نامهتوافق نیا

 و عمدًا ، مرتبًاشده است استخدام وکارکسب کیکه توسط  یفرد ،دهد کهیرخ م یهنگام یاخالق تی، آزار و اذنامهتوافق نیبر اساس ا

 قرار ریرا تحت تاث اوشأن  ایحقوق و  به صورت عمدی یا غیر عمد،( شود که رانی)از جمله مد یگریکارمند د هیعل نادرستیمرتکب اقدام 

نده، خصمانه، کن دیتهد یکار طیمح کی جادیاو را با ا یروح یا یسالمت جسم او ی شودحرفه آینده او میبه  رساندن بیدهد، موجب آسیم

 کند.یم فیتضع یتهاجم ای زیآم ری، تحقتخریب کننده

 ای یجسم تمامیتشود که قصد دارند بر یمواجه م یچند اقدام عمد ای کیبا  ،کارمند کیه کدهد یرخ م همگامی خشونت مرتبط با کار

عمل  کیو بیرون از شرکت انجام شوند اص اشخ ایاشخاص متعلق به شرکت توسط ممکن است اقدامات  نیا. دنبگذار ریتاث او یاخالق

 ها ماهیت یکسان یا متغیری دارند.که هرکدام از آن باشند چند عمل ای باشند و شدت خاص باجداگانه 
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 تاو در قبال این اقدامات مسئول است، چرا که او مسئولی، نباشدخشونت در کار  ایو  تیآزار و اذ این اقدامات مقصراگر کارفرما  یحت

 را دارد. ییرفتارها نیو مجازات چن یریجلوگ

 کند. پیاده سازی این اصول، همیشهرا تنظیم می یاخالق یهاتیظت در برابر اعمال آزار و اذفحامو  یریشگیپ ینامه، اصول کلتوافق نیا

 باید با مشورت با نمایندگان کارکنان صورت بگیرد.

قابل قبول  وکارکسبخشونت در  ای یاخالق تیآزار و اذ چگونهیهمشخص کند که  –نامه اجرایی در صورت لزوم در آیین – دیکارفرما با

 آمد چنین اقداماتی هستند. تضمین عدم پیش ها مسئولکند که هرکدام از آن یادآوری مندانکار ریو سا رانیبه مد دیو با نیست

 یگونگو خشونت در محل کار، چ تیآزار و اذ فیدر رابطه با تعرکارمندان را  یآگاه ی داخلی،مختلف ارتباط یهاکانال قیاز طر دیکارفرما با

 را افزایش دهد. یاقدامات نیمجرمان چن مجازاتمقابله با حوادث و 

 قداماتا ، اقداماتی را انجام دهد. اینمربوط به کار یهاو خشونت یاخالق یهاتیدر برابر آزار و اذ مندانمحافظت از کار یبراباید کارفرما 

 باشند.سازگار  شرکتو اندازه  یتجار یهاتیفعالبا  دیبا

 .انجام دهد یداخل یابیارز به ویژه در مورد کارایی اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده، یک دیاقدام ممنوع رخ دهد، کارفرما با کیاگر 

تبط و خشونت مر تیآزار و اذمسائل ونه به هر گ یدگیرس یبرا دیکارفرما با ،مجدد یهایابیو در صورت لزوم ارز یداخل یهایابیبر اساس ارز

 تیذعمل آزار و ا یاست که قربان نیاز ا نانیحصول اطم ،روش نیا یاز اصول اساس یک، اقدام مدیریتی جدیدی را پیاده سازی کند. یبا کار

ه دلیل ب( یهر شاهد ایاقدام ) نیچن یقرباندر صورت مقاومت در برابر چنین اقداماتی مورد انتقام واقع نشود و یا با کار  طخشونت مرتب ایو 

 افشاگری مورد انتقام واقع نشود.

 شود، مشخص کند.ها اعمال میهمچنین باید مجازاتی را که در صورت اثبات آزار و اذیت یا خشونت مجرمان، در مورد آنکارفرما 

 مرخصی کاری 
های مجاز )برای مثال: مرخصی نونی و انواع دیگر مرخصیلطفا برای کسب اطالعات در مورد قوانین کاری مربوط به تعطیالت رسمی قا

 های کاری موجه" رجوع کنید." غیبت 35ساالنه، مرخصی حاملگی، مرخصی به دالیل شخصی و غیره( به فصل 
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  26 فصل
 روزهای اداری روال و کار هایمجوز

  نخستین
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 مقدمه 
روندان شه به تمامقانون  نی. ادیرس بیبه تصو 2008اکتبر  1 ، در تاریخو مهاجرتجابجایی آزادانه افراد در مورد  2008اوت  29 تاریخقانون 

های شورکاتباع ورود و اقامت  یبرا ی رااستاندارد نیقوان نیقانون همچن نی. ادهدرا میدر لوکزامبورگ نقل مکان و اقامت  حق اروپا هیاتحاد

جوز میک  های غیر اروپایی که مایل به انجام کار در لوکزامبورگ هستند،برای اتباع کشور قانون نیا ت،یکند. در نهایم جادیاغیر اروپایی 

 کند." )اجازه اقامت( ایجاد میtitre de séjourاقامت یگانه به نام "

در  ی کاراز دولت لوکزامبورگ برا دیبااو ، ابتدا دمایل به انجام کار در لوکزامبورگ باش یی،اروپا ریشهروند غ کیبه عبارت ساده، اگر 

صورت درخواست کارمند، امکان تمدید آن پس از یک  اما در برای مدت زمان مشخصی اعتبار دارد،. مجوز کار ردیمجوز بگ لوکزامبورگ

برای تمدید مجوز به کارمند  به طور خودکار از طرف وزارت امور خارجه )خدمات مهاجرتی( ،منقضی شدن مجوز. قبل از سال وجود دارد

 شود. ای در این خصوص فرستاده مینامه

تصمیم گیری دولت در این مورد است که به آن شخص برای انجام کار نیاز است و ، شودکه بر طبق آن مجوز کار صادر می یاساس یمبنا

د آن کار ی از شهروندان اروپایی )اتحادیه اروپا( که بتوانامکان پیدا کردن فرد انیکارفرما ی این امر به دلیل این است که، برایبه طور کل

 مشخص را انجام دهد، وجود ندارد.

 National Employment Agency, theوقتی که موقعیت شغلی در آژانس کاریابی ملی ) رایمهم است ز ارینکته بس نیآخر نیا

Agence pour le développement de l’emploi, ADEM،به صورت خودکار درخواست  بایاداره مهاجرت تقر ( ثبت نشده باشد

 ADEMدر  خود راهای بالتصدی کار پست ،درست امورانجام  یبرا دیفنکته م نیبه عنوان اول ن،یکند. بنابرایرا لغو م یمجوز کار محل یبرا

ام استخدخواهید او را برای آن موقعیت می ای غیر از گذرنامه اتحادیه اروپا دارد و شماشخصی که گذرنامهکردن  دایو قبل از پ دیثبت کن

، روند کار تسریع دیکرد دایمناسب را پ شخصکه شما  یهنگامصورت، در این رایز ،را بررسی کنید یبازار کار محلپذیری دسترس د،یکن

 شود.می

 ییشهروندان اروپا 
 ماه 3کمتر از الف( 

دت م، حق این را دارند که برای داشته باشندمعتبر پاسپورت  ای یکارت شناسائر اگ( های مرتبطتبعیتاز  گرید ی)و برخ ییشهروندان اروپا

 ماه به طور آزادانه نقل مکان و اقامت کنند. 3

 هستند: ریز یهاتیبا مل یاروپا، افراد هیدر حال حاضر، شهروندان اتحاد

 یشیاتر

 یکیبلژ

 یی )انگلیسی(ایتانیبر

 یبلغار
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 کروات

 یقبرس

 چک یجمهور

 یدانمارک

 یهلند

 ییایاستون

 یفنالند

 یفرانسو

 یآلمان

 یونانی

 یمجارستان

 یرلندیا

 ییایتالیا

 یاییلتون

 ییایتوانیل

 یلوکزامبورگ

 یمالت

 یلهستان

 یپرتغال

 ییایرومان

 ییایاسلواک

 ییایاسلوون

 ییایاسپان

 یسوئد
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 یدارا ایو  ( هستندEuropean Economic Area, EEAها جزو منطقه اقتصادی اروپا )های آندلیل اینکه کشوربه  ر،یاتباع ز

 توانند بدون دریافت مجوز، اقامت و کار کنند:هستند، می( سیاروپا )سوئ هیدو جانبه با اتحاد یهاتوافقنامه

 (EEAی )سلندیا

 (EEA) نیاشتا ختنیل اتباع

 (EEAی )نروژ

 اروپا( هیدو جانبه با اتحاد نامهدارای توافق ) یسیسوئ

 

 ماه 3از  شیب( ب

 شوند: میتقس ریاز سه دسته ز یکیبه  دیماه اقامت داشته باشند، با 3از  شیبخواهند ب و سوئیسی EEAاتباع گر ا

 افراد کارگر / خوداشتغال

 دانشجو

ار ردهای درمانی برخوها از منبع درآمد مالی کافی و پوشش مراقبتو سوئیس(، اگر آن EEAهای اتباع غیرفعال شهروند اتحادیه اروپا )کشور

 باشند.

 

 بگیرند. اروپا هیاتحاد انشهروند یبرا باید مجوز اقامتها آن ،یموارد نیدر چن

و شوند، طبق کنوانسیون ژنها به عنوان پناهنده شناخته میآن یهاتیبدون توجه به مل ی که توسط دولت لوکزامبورگ،افراد ن،یعالوه بر ا

 کار ندارند. مجوزبه  یازیبه کار هستند و نمجاز  ،1951ژوئیه  28به تاریخ 

 اتباع کشورهای غیر اروپایی 
 های مجوز کاربندیالف( دسته

 نیاز دارند. کارگران مخصوصکارت اقامت  بهبه اقامت و کار در لوکزامبورگ هستند،  لیکه ما یگریشهروندان هر کشور د

 د:شونمی یدسته بند و به صورت زیرکار دارند  مجوزبه  ازین گریهمه شهروندان د

 

 ((Blue Cardی )ماهر )دارنده کارت آب اریکارگران بس

 ((Blue Cardی )ماهر )دارنده کارت آب اریبس IT کارکنان
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 انتقالیکارگران 

 فراخوانده شدهکارگران 

 خود اشتغالکارگران 

 ، دانش آموزان، داوطلبان و کارآموزاندانشجویان

 یاورزشکاران حرفه

 محققان

 

 فرآیندب( 

شود، نیازمند این است که شرکت درخواست کننده در زمانی که استخدام برای آن موقعیت شغلی آغاز می هاکار نیابرای وز اخذ مج فرآیند

 شود:یم ریمهاجرت شامل سه مرحله ز فرآیند. برساند ADEMپست بالتصدی موجود را به اطالع 

 ( مجوز کار موقت1

 D( ویزای بلندمدت نوع 2

 خانواده یران و اعضاکارگ یمجوز اقامت برا( 3

 

 اش ارسال شود.به آدرس خانه"مجوز کار موقت" برای درخواست ویزا، کارمند ابتدا باید صبر کند تا 

 کشد.یطول م یروز کار 10معموال حدود  زایگرفتن و

 وع کارمکان به لوکزامبورگ و شر نقل یروز برا 90تواند به لوکزامبورگ برود و کار خود را آغاز کند. او یاو م ،و مجوز کار موقت زایبا و

 فرصت دارد.

ت به لوکزامبورگ را به شهرداری محلی مربوطه در لوکزامبورگ یا مدیری خودی ورود روز کار 3ظرف  دی، او بالوکزامبورگپس از ورود به 

 ( اعالم کند.communal administration, bureau de la populationعمومی )

 

 رشیپذ سکیج( ر

 پذیرش سکی، با رکنندها ناقص و یا منقضی شده است، کار میبا کارمندانی که مدارک آن کارفرمایان ، هنگامی کهدیداشته باش لطفا توجه

کنند، اگر مدارک کارمندان آن همچنین در مواردی که کارفرمایان با پیمانکاران فرعی کار میشوند. یمواجه م یدولت یهاو مجازات

فتی، ، شرکت نظاITحتمًا پیمانکاران فرعی خود )ارائه دهنده  شوند.نقضی شده باشد، کارفرمایان مسئول شناخته میپیمانکاران ناقص و یا م

 باشند را بررسی کنید.های کاری شما دارای کارمند میشرکت حسابرسی(، که در محوطه
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 یهاکند که شرکتیم هیتوص AMCHAM ستند،یا نآشنلوکزامبورگ مجوز کار در  با درخواست کارمندان آیندهاز  یاریکه بس از آنجایی

این مسئله  های جابجایی و یا یک وکیل برای بررسی و نظرات بر مسائل درخواست کار استفاده کنند.استخدام کننده، از خدمات شرکت

د محل زندگی کارمنبه آدرس  تأییدیه. باشدخارج از کشور  در حال بررسی استکه درخواست او در وزارتخانه  یکه کارمند در حالمهم است 

 ( ارسال خواهد شد.او لی)وک او ندهینماو یا برای 

 

 مدارکد( 

 است: ریجوز کار موقت به شرح زمدارک کلی مورد نیاز برای درخواست م

 ی این کار خاص برای کارفرما کار کند.خواهد برایم آن شخصکه چرا  دهدیم حیتوض قیبه طور دق یزشینامه انگ 

  (هایی که خالی و سفید هستنداز تمام صفحات، حتی آنپاسپورت ) بر اصل ازبرا یکپیک 

  ها تحصیل کرده استهایی که آن فرد در آنمدارک تحصیلی از مدرسه ی برابر اصل از تمامکپیک 

  (وجودازدواج )در صورت  یگواه برابر اصل از یکپیک 

  رزومه شخص یک نمونه اصلی از 

 قرارداد استخدام که توسط کارفرما و کارمند امضا شده است.ه اصلی یک کپی برابر اصل و یا نمون 

  قرارداد انتقال کی( و وجود)در صورت یک حکم انتصاب 

  تولد یگواه ی برابر اصل ازکپیک 

  درون شرکت( افراد انتقالی یدر حال حاضر )فقط برا درمانیاثبات پوشش مدرکی برای 

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ جدید 

  گواهیADEM 

 

 گرید یها. اگر اسناد به زبانیسیانگل ای یآلمان ،یارائه شوند: فرانسو ریز یهااز زبان یکبه ی دیبا مدارککه تمام  دیلطفا توجه داشته باش

 توسط یک مترجم رسمی ترجمه شوند. دیها با، آناندشدهصادر 

 ال شود:ارس ییبه وزارت امور خارجه و اروپا دیبسته کامل درخواست با
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Luxembourg 

Phone: (+352) 247-84040 (from 14.00 - 16.00) 

Fax: (+352) 22 16 08 

Email: immigration.public@mae.etat.lu 

www.gouvernement.lu/4210546 

 (مدارس، ساعات کاری متفاوت استدر ایام تعطیالت ) 11:00الی  08:300 دوشنبه تا جمعه از ساعت ی:ساعات کار

 دستورالعمل 

 پردازش الزم برای زمان 
مدارک  یبررس یماه برا 3 یها به لحاظ قانون، آنشدارسال  و اروپاییوزارت امور خارجه  و به مقامات ذکر شده در باالکه تمام اسناد  یهنگام

 هفته است. 8تا  4معموال حدود  (Blue Cardی )کارت آب برای دارندگان . زمان پردازشاعالم نتیجه فرصت دارندو 

 

 مدید( ته

ال، ح نیبا ا پس از گذشت یک سال، امکان تمدید این مجوز وجود دارد؛، ًابعد مجوز کار فقط برای یک کارفرما و یک رده شغلی اعتبار دارد.

امکان دارد مجوز  دولت است که متخصص اریس. فقط در مورد افراد بو نیاز به ثبت درخواستی جدید دارد ستین کیاتومات فرآیند کی نیا

 کند.صادر ساله  2کار 

 

 و( قبول نکردن / پس گرفتن درخواست

 ،یطور کلشود. به شود و یا رد شده و پذیرفته نمیاعطا می ی،و ندهینما ای( بخش مهاجرت) ییمجوز کار توسط وزارت امور خارجه و اروپا

 .ردیگیصورت م یو مورد فرد یار فعلبازار ک تیها با توجه به وضعیریگ میتصم

 های ویژهبا مهارت کارکناناستخدام  یبرا ژهیو مالحظات 
ت رقاب ها اطمینان حاصل کنند تابه کارکنان ماهر مورد نیاز آن انیکارفرمااز دسترسی  تا کنندتالش می یمحل انیکارفرما هم دولت و هم

 یهاشرکت یبه رقابت جهان نشود، چرا که این امردستمزد  ندیجر به تورم ناخوشامن خاصی هستند، یهامهارت یکه دارا یافراد یبرا

د درآم. اگر تعیین کرده است کارکنان ماهراستخدام  یبرا یاژهیو نیعلت دولت قوان نیبه هم زند.و به طور کلی به اقتصاد صدمه می یمحل

 ماهه 12 ی حداقلقرارداد کاریک  یو دارا کارشناسیمدرک  یل داراحداق ،میانگین درآمد ناخالص ساالنه باشدبرابر  1.5 حداقل یکس

بوده  وروی 71،946 به مبلغ 2015اروپا در سال  هیاتحاد یآب ارتاخذ ک یحقوق برا آستانه. حداقل آیدآن فرد ماهر به حساب میباشد، 

 است.

mailto:immigration.public@mae.etat.lu
http://www.gouvernement.lu/4210546


 

 : مجوزهای کار و روال اداری روزهای نخستین26فصل 

422 

قوق ح آستانهمخابرات و اطالعات وجود دارد. حداقل ب ویژه در / تجار هااطالعات با مهارت یفناور کارکناناستخدام  یبرا یاژهیمالحظات و

های برای حرفه 2015کاهش یافته است که این مقدار در سال  برابر متوسط حقوق ساالنه 1.2به میزان اروپا  هیاتحاد یآب ارتاخذ ک یبرا

 یورو بوده است: 57،566.80ذکر شده در زیر برابر با 

 ان، آمارشناساندانان، آمارگیرریاضی – 2120

 گران سیستم تحلیل – 2511

 توسعه دهندگان نرم افزار – 2512

 یاو چندرسانه تیساطراحان وب – 2513

 نویسان کامپیوتربرنامه – 2514

 اندکه در فهرست ذکر نشده یاطراحان چندرسانه افزار وگران نرمو تحلیلتوسعه دهندگان  – 2519

 داده گاهیپا نیمتخصص – 2521

 ستمیس رانیمد – 2522

 یوتریشبکه کامپ نیمتخصص – 2523

 اندکه در فهرست ذکر نشده یوتریکامپ شبکه ینداده و متخصص گاهیپا نیمتخصص – 2529

 همسران افراد بهمجوز کار  ءاعطا مالحظات ویژه برای 
AMCHAM  کند. انجام کار باشند( حمایت می از ارائه کمک به همسران افراد برای دریافت مجوز کار )اگر مایل بهطور کامل به

AMCHAM کنند، مالحضات های مجوز کار همسران مهاجرانی که در لوکزامبورگ اقامت میبرای درخواست کند تا دولتتالش می

 .دیریتماس بگ AMCHAMدفتر  با نهیزم نیدر ا شتریب اطالعات یبرالطفا ای را در نظر بگیرد. ویژه

 لطفا با موارد زیر تماس بگیرید:مورد مجوز کار  در شتریاطالعات ب ی کسببرا
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 متخصص ارائه دهنده کی ای AMCHAM با دفتر دیتوانیم ،در مورد مجوز کار سوالی دارید و یا برای مورد خاصی نیاز به کمک دارید اگر

 :دیریتماس بگمربوطه خدمات 

 

AMCHAM Luxembourg 

6, rue Antoine de Saint-Exupéry 

L-1432 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 17 56 

Fax: (+352) 26 09 47 04 

www.amcham.lu 

 های اداری دیگرفرآیند 

 یرانندگ نامهیگواه 
 خود را به یمجوز رانندگ وکزامبورگدر طول سال اول اقامت در ل دیبا سال سن دارد و ملیت غیر اروپایی دارد، 18ی که هر راننده خارج

 .دهد رییتغ یلوگزامبورگ نامه رانندگیگواهی

 ( واقع شده است:SNCA) Societé Nationale de Circulation Automobileی در رانندگ نامهیاداره صدور گواه

 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

Service permis de conduire 

11, rue de Luxembourg 

L-5230 Sandweiler 

Phone: (+352) 35 72 14 – 720 

Fax: (+352) 8002 3666 

E-mail: info@snca.lu 

www.snca.lu 

 

 :ازیمدارک مورد ن

 یپزشک لوکزامبورگ کیصادر شده توسط  –ر آن نگذشته باشد ماه از زمان صدو 3که بیش از بهداشت  یگواه 

  توان آن را از سفارت محلی گرفتمی –استشهاد نامه 

 یانونترجمه قباید  نشده باشد،صادر  یسیانگل ای ی، آلمانویفرانس به زبان. اگر ای کنونینامهی برابر اصل از جلد جلو و پشت گواهیکپ 

 رائه شودا ی نیزکنون یرانندگ نامهیگواه

  میلی متر 45*35یی اروپا فرمتعکس گذرنامه در 

http://www.amcham.lu/
mailto:info@snca.lu
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 باشدی قابل تهیه میشهردار از ساختمان –که از مدت زمان صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد اقامت  یگواه 

  1450059نامه رانندگی به شماره گواهیفرم درخواست 

 یورو 30به مبلغ  –باشد نامه قابل تهیه میاز اداره گواهی تمبر مالیاتی که 

 یی معتبرکارت شناسا ایپاسپورت  یکپ 

 

 18 شوند. رانندگی برای کسانی که کمتر ازنامه میتنها پس از گذراندن دوره در آمورشگاه رانندگی مجار به دریافت گواهی دیرانندگان جد

 سال سن دارند مجاز نیست.

 ثبت سند خودرو فرآیند 
ایی، صاحب ماشین وارد شود و قبل از جابج ، به شرطی که همراه با جابجاییبه لوکزامبورگ وارد کرد تایتوان بدون پرداخت مالیرا م نیماش

ورود به لوکزامبورگ اول . اگر خودرو در سال متعلق به صاحب ماشین بوده و توسط او استفاده شده باشد ماه 6از  شیببه مدت  نیماش

ه: کدیلطفا توجه داشته باش .باید پرداخت شود نیماش یاز ارزش فعل( %26)در کل ٪ 15ه بر ارزش افزود اتی٪ و مال11 اتی، مالفروخته شود

 "سند خودرو باید به نام شما باشد".

 Societé Nationale de ماشین برای دریافت شماره پالک باید با " ، صاحبکارهای دفتری توسط وارد کننده انجام شدکه  یهنگام

Contrôle Technique, SNCTی مرکز بازرسی وسیله نقلیه تماس بگیرد." یعن 

SNCT 

PO Box 23 

L-5230 Sandweiler 

Phone: (+352) 35 72 14 -1 

E-mail: info@snct.lu 

www.snct.lu 

 

 :سازند دریافت کندها را میهای مربوطه را از موارد زیر که پالکواند پالکتاز شماره پالک آگاهی پیدا کرد، او می یکه متقاض یهنگام

 

Grün Signalisations 

35, av. des Scillas 

L-2529 Howald 

www.grun.lu 

 

Luxsignalisation 

30, rue Jos Kieffer – 

L-4176 Esch/Alzette 

Phone: 26 56 14 14 

Fax: 26 56 14 15 

www.luxsignalisation.lu 

mailto:info@snct.lu
http://www.snct.lu/
http://www.grun.lu/
http://www.luxsignalisation.lu/
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 باشد.یورو می 100یا  50هزینه یک پالک شخصی مبلغی حدود . شوندها بر روی ماشین نصب میپالک Grün Signalisationsدر 

 شده است. مهیثابت شود که خودرو ب دیبا

 سند خودرو 
 Societé Nationale de Contrôleلک برای بررسی ماشین و مدارک باید همراه با ماشین و تمام مدارک به "، ماپس از آن

Technique, SNCTدر  وسیله نقلیه یبازرس ی مرکزعن" یSandweiler  .اطالعاتی را که در مرکز بازرسی وسیله لطفا فرممراجعه کند 

 یورو به آن ضمیمه کنید. 50و تمبری به مبلغ  دیکن با اطالعات مربوط به خودرو پروجود دارد  نقلیه

یورو برای شماره  425±وقت مالقات بگیرد و مبلغی حدود  کی دیرا به عنوان بارکد داشته باشد، صاحب با شماره شاسیتنها  نیاگر ماش

 گذاری اتاق و وزن کردن و سنجیدن ماشین بپردازید.

 شود.یارسال م پست قیاز طر یدائم نسخه. کند" دریافت میCarte d’immatriculationسند موقت " کیمالک  ی،پس از بازرس

 مراجعه کند. جاآنبه  ی،هر سال پس از درخواست مرکز بازرس دیباسال سن داشته باشد،  3.5یی که بیش از هر خودرو

 اطالعات تماس 
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National Employment Agency 

L’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) 

10, rue Bender 

L-1229 Luxembourg 

www.adem.public.lu 
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Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

Societé Nationale de Contrôle Technique – SNCT 

PO Box 23 

L-5230 Sandweiler 

www.snct.lu 

 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

Service permis de conduire 

11, rue de Luxembourg 

L-5230 Sandweiler 

Phone: (+352) 35 72 14 – 720 

Fax: (+352) 8002 3666 

E-mail: info@snca.lu 

www.snca.lu

http://www.snct.lu/
mailto:info@snca.lu
http://www.snca.lu/
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 روابط کارکنان / مدیریت در لوکزامبورگ 
لت، اصلی این امر این است که دودر اتحادیه اروپا برخوردار است. دلیل  مدیریت/  کارکنان کاری هایلوکزامبورگ از یکی از بهترین محیط

کنند یمبا هم کار  به جای اینکه به مقابله با هم بپردازند، هاآن با هم همکاری منحصر به فردی دارند، به اینصورت کهها ها و شرکتاتحادیه

 .رسندو به تصمیمات مشترک می

از  روزهایی که به علت اعتصاب در لوکزامبورگنادر است: تعداد و اعتصابات کارگری بسیار  اغتشاشاتبه عنوان یک نتیجه از این همکاری، 

هایی برای شرکت وری باالتر، به طور قابل توجهیبهره. این های اروپایی جزو کمترین استهای سال است که در بین کشورسال اند،دست رفته

 کنند، سودمند است.تبدیل میکه لوکزامبورگ را به خانه خود 

در  گذارد؛مینمایندگان کارکنان در اختیار . قانون لوکزامبورگ یک رژیم منطقی از امتیازات شرکت را هایی وجود داردلحهمصابا این حال، 

ز طریق ها بتوانند مسائل را اتوضیح داده شده است. عالوه بر این، دولت انتظار دارد که شرکت در این مورد بخش قانون کار این کتاب بیشتر

به وضوح نشان  مدیریت/  کارکنان و همکاری روابط کنند. طبیعت هماهنگ و فصل حلی شخص ثالثی، و یا به واسطهمذاکره و مصالحه 

 نتیجه بخش است. انه،دهد که این مدل اجتماعی روشنفکرمی

وزارت  در د فرعی و وابستهنهااست.  وزیر کار و اشتغال را بر عهده دارد، مدیریت/  کارکنان روابطنظارت و مدیریت  که مسئولیتمقام دولتی 

که ست ( اInspection du Travail et des Mines—ITMمعدن ) و کار ، بازرسیها دخیل استکار که مستقیما در این فعالیت

 ت:نظارت بر رفاه کارگران اس، ITM . ماموریت اصلیقرار دارند Esch-sur-Alzetteدیکیرش و در لوکزامبورگ )دفتر مرکزی(،  آن دفاتر

 به عنوان واسطه بین ITM. و همچنین از سالمت و ایمنی کارگران محافظت کند نظارت کندروابط کاری و شرایط کاری بر باید  نهاد این

، کند. عالوه بر اینمیگیری تصمیم ،اختالف بروز کند و در صورتمیها عمل ها و اتحادیهبین شرکتو  ها و نمایندگان کارکنانشرکت

ITM شود. سال یکبار برگزار می 5است که هر  هانمایندگان کارکنان در شرکتنظارت بر انتخاب  قانونی و های اهنماییمسئول ارائه ر

 عبارتند از: ITMهای تماس با راه

Luxembourg City: 

3, rue des Primeurs 

L-2361 Strassen 

Phone: (+352) 24 78 62 10 Labor Law 

(+352) 24 78 62 20 Safety and Health 

(+352) 24 78 62 31 Public Administration 

 

Diekirch: 

2, rue Clairefontaine 

L-9220 Diekirch 

Phone: (+352) 24 77 62 50 

(+352) 24 77 62 60 

 

Esch-sur-Alzette: 

1, boulevard de la Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 24 77 62 10 

(+352) 24 77 62 40 
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"مدل دارند. در چارچوب "مدل لوکزامبورگ" اجتماعی  گفتگوی از ای طوالنیپیشینهدر حال حاضر  لوکزامبورگ های کارگریاتحادیه

سه طرف . شوداز آن استفاده می (tripartite social dialogueجانبه )سه اجتماعی اصالحی است که هنگام اشاره به مذاکرهلوکزامبورگ" 

 ه عبارتد از:در مذاکر

 دولت 

 کارفرمایان 

 های کارگریاتحادیه 

 

دارای موقعیت نماینده ملی هستند، هایی که تنها اتحادیه ، همانطور که در قانون کار لوکزامبورگ مشخص شده است،توجه داشته باشید

 هستند."مدل لوکزامبورگ" مذاکره اجتماعی و تعاون  شرکت درواجد شرایط 

طرفین یکی دیگر از ( Economic and Social Council, Conseil Economique et Social, CES) یشورای اقتصاد و اجتماع

 جانبه طبق این مدل است.مذاکره سه

 مدل از اجزاء زیر تشکیل شده است:یک مدل چهارجانبه در رابطه با سالمت وجود دارد. این  تامین اجتماعی،همچنین در چارچوب 

 دولت 

 کارفرمایان 

 های کارگریاتحادیه 

 تامین کنندگان خدمات بهداشتی 

 

 Onhofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuergشامل  با نمایندگی عمومی صنفیهای در بخش خصوصی، اتحادیه

(“OBGL)  وthe Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (“LCGB”) هایی را در ها مسئولیتهستند. آن

برای کسب اطالعات در مورد سازمان جدید ) بر عهده دارند.خدمات بازنشستگی ملی  و خدمات بهداشت ملیارکنان، کمانند اتاق  یمؤسسات

 (رجوع کنید 33تامین اجتماعی به فصل 

، هویژاست. این نمایندگی ملی  ایویژهکار شامل نمایندگی ملی قانون  L.161-6ماده های کارگری، عالوه بر نمایندگی عمومی در اتحادیه

و  هابرای انجام مسئولیتکارآیی و قدرت الزم از است که در بخش قابل توجهی از اقتصاد، به اندازه کافی  صنفیهای مربوط به اتحادیه

 باشند.برخوردار میصنعتی  بزرگحمایت از کارکنان در اقدامات 
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و به طور کلی با حزب سوسیالیست  به وجود آمدی که از بخش صنعت OBGL های بخش عمومی عبارتند از:بزرگترین و مهمترین اتحادیه

 آن وابستگی سیاسی مستقلی دارنداعضای که  ALEBA؛ و مرتبط است CSVسیاسی حاکم که عموما با حزب  LCGB مرتبط است؛

 خورند.ها در میان کارمندان بخش مالی به چشم میآنو 

 OBGL 
باشد، بزرگترین اتحادیه در لوکزامبورگ به حساب عضو می 000،72ز ی بیش اکه دارا 74OGBLسه اتحادیه اصلی در لوکزامبورگ،  بیناز 

 آید.می

 با کارفرمایان و دولت ی راها مذاکرات. برای رسیدن به این هدف، آن، ایجاد یک محیط کاری منصفانه برای تمام افراد استOBGL هدف

 کنند. گری میهای سیاسی، میانجینگام تصمیم گیریکنند، و ههای کار جمعی را تنظیم مینامهدهند، توافقترتیب می

 کند، عبارتند از:ها دفاع میاز آن OBGLبعضی از مسائلی که 

 احترام به فرد 

 حقوق بهتر 

 بهبود شرایط کاری 

 آمیزتوهیندر برابر اخراج  محافظت 

 های بازنشستگیحفاظت از مزایای اجتماعی و رژیم 

 کاهش زمان کار 

  داومو م تخصصیحق آموزش 

 ایمنی در محل کار 

 توقف آزار و اذیت در محل کار 

 برابری جنسیتی و عدم تبعیض در محل کار 

 

 کند:کارمندان دفاع میاز حقوق  شدیدًا  OBGL عالوه بر این،

 ها )از طریق نمایندگان کارکنان شرکت(در داخل شرکت 

  ای و ملی(حلی، منطقهدر سطح م خدمات شغلی در دسترس )از طریق به اعضا خودمشاوره ارائه 

 های بهداشتی، بازنشستگی و بیمهنهادمانند های مدیره نهادهای تأمین اجتماعی، أتای، هیهای حرفهدر اتاق 
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  های کاراداره کار و دادگاهمانند مدنی خدمات های نهادبا 

 .در کمیسیون هماهنگی سه جانبه ملی، کمیته اقتصادی و اجتماعی یا کمیته دائمی اشتغال 

 

)مانند  تمام سطوح هایگیریمبتنی بر اصول دموکراتیک است. اعضا دارای حق نامحدود برای شرکت در تصمیم، OBGL سازمان داخلی

 هستند.های محلی( های صنفی تخصصی و همچنین بخشاتحادیه

ر این دوره حداقل باید یک بار ، دOBGLطبق قانون شود. سال یکبار تشکیل می 5هر  است که OBGLعالی  institution ،کنگره ملی

 کنفرانس اتحادیه برگزار شود.

 دفتر کمیته اجرایی ونهاد شامل است. این  OGBL اصلی تصمیم گیری و به عنوان نهادشود کمیته ملی توسط کنگره ملی انتخاب می

 باشد.ی میاجرای

 شود.میکنند، انجام که به او کمک میدو معاون و  OBGL هماهنگی جهانی توسط رئیس

OBGL در سطح اروپا و در سطح "Grande Région " است، فعالیت که شامل برخی مناطق مرزی لوکزامبورگ، آلمان، بلژیک و فرانسه

 کند.می

OBGL بین المللی صنفیهای عضو کنفدراسیون اتحادیه (International Trade Union Confederation, ITUC, 

/csi.org-www.itucکشور دارد. 154در بیش از  75میلیون عضو اتحادیه 170که  ( است 

شورای  ای همچوناتحادیه در ساختارهای همکاریرا و نقش مهمی  کندمشارکت می طور فعالبه  Grande Région ،"OBGLدر "

 Plateforme syndicaleو " www.secec.lu/( Trèves/Palatinat Occidental-Lux-Lor-Sarre(ای منطقه اتحادیه بین

de la Grande Régionکند." ایفا می 

OBGL  عضو کمیته اجرایی شورای کارکنان( مدیریتیEurocadresو حرفه )اروپا ای (Executive Committee of the Council 

of European professional and managerial staff ).است 

کمک ارائه  های اجتماعی که به کارمندانسازمان درها برای نمایندگی از آنرا خود نمایندگان کارمندان ، در لوکزامبورگ هر پنج سال

 به دست آورد. کارمندانکرسی را در اتاق  60از  کرسی OBGL 38 ،2013در نتیجه انتخابات اجتماعی سال کنند. دهند، انتخاب میمی

 European Trade Unionصنفی اروپا )اتحادیه  گذار کنفدراسیونی از اعضای بنیانیک OBGL در سطح اتحادیه اروپا،

www.etuc.orgConfederation,  ) صنفی آزاد ) هایو کنفدراسیون بین المللی اتحادیهInternational Confederation of 

www.icftu.orgTrade Unions,  the Free.است ) 

، حق صنفی دیگرشود. از این رو، شاید بیش از هر اتحادیه می مهم کشور نمایندگی مؤسساتو  در همه نهادها OBGL، در سطح ملی

 مربوط به منافع ملی را داشته باشد. مورد تمام سواالت صحبت در
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OBGL ها را راهنمایی، آنوقوع مشکلدهد تا در صورت قوانین اجتماعی و کارگری را در اختیار اعضای خود قرار می آگاه بهن متخصصا 

 ها کمک کنند.و به آن

 نونکار جمعی، قا نامهتوافقمسائل مربوط به قراردادهای استخدام،  ها در مورد تمامو به آنای برای اعضا در دسترس هستند خدمات مشاوره

 دهند.مشاوره میدر محل کار و سایر موضوعات مربوط به اشتغال  قلدری و زورگوییکار، آزار و اذیت جنسی، 

. اعضای فعال در دهنداتحادیه صنفی هستند که کنفدراسیون را تشکیل می 15با توجه به بخش اقتصادی خود، وابسته به یکی از اعضا 

OGBL (OGBL-Syndicat Banques et Assurances (OGBL-SBA) )بیمه  به سندیکای بانک و بخش بانک و بیمه وابسته

 هستند.

 

 عبارتند از: OGBL دفاتر نمایندگی

 

OGBL/SBA  بیمه و بانک سندیکای  

63 rue de Bonnevoie 

L-1260 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 49 69 0 

Fax: (+352) 26 49 69 433 

Email: sba@ogbl.lu 

 

OGBL – ACAL ایسندیکای حمل و نقل جاده  

Syndicat Transport sur route 

38, route de Longwy 

L-8080 Bertrange 

Phone: (+352) 26 02 14 1 

Fax: (+352) 26 02 14 33 

 

OGBL – SEW سندیکای آموزش و علوم 

Syndicat Education et Sciences 

1, rue Jean-Pierre Sauvage 

L-2514 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 09 69 1 

Fax: (+352) 26 09 69 69 

Email: sew@ogbl.lu 

 

OGBL – DTH دپارتمان کارکنان معلول 

Département des Travailleurs Handicapés 

31, rue du Fort Neipperg 

L-2230 Luxembourg 

Phone: (+352) 54 05 45 345 

mailto:sba@ogbl.lu
mailto:sew@ogbl.lu
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Monday, Tuesday, Thursday and 

Friday: 8.00 am-12.00 pm/2.00 pm-5.00 pm 

 

OGBL 

31, rue du Fort Neipperg 

L-2230 Luxembourg 

BP 2031 L-1020 Luxembourg 

Phone: (+352) 2 65 43 777 

Fax: (+352) 48 69 49 

Reception: 8.00 am-12.00 pm / 

1.00 pm - 5.00 pm 

Tuesday, Thursday 9.00 am-11.30 am 

Other days upon appointment 

Permanences for French 

cross-border workers 

Tuesday upon appointment 

 

Esch-sur-Alzette 

42, rue de la Libération, L-4210 

Phone: (+352) 26 54 37 771 

Fax: (+352) 26 54 02 59 

Monday: 2 pm – 4.30 pm 

Friday: 9 am – 11.30 am 

 

 

Differdange 

4, rue Emile Mark, L-4620 

Phone: (+352) 26 54 37 77 

Fax: (+352) 58 34 56 

E-Mail: regionale.differdange@ogb-l.lu 

Tuesday: 9 am– 11.30 am 

Thursday: 9 am – 11.30 am; 

2 pm – 5 pm 

 

Diekirch 

OGBL 

14, rte d’Ettelbruck 

L-9230 Diekirch 

Phone: (+352) 2 65 43 777 

Fax: (+352) 81 97 13 

Reception: 8.00 am-12.00 pm / 

1.00 pm - 5.00 pm 

Tuesday: 1.00 pm-4.00 pm 

Thursday: 8.30 am – 11.30 am 
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other days upon appointment 

Permanences for German cross-border 

workers upon appointment 

 

Dudelange 

31, av. G. D. Charlotte, L-3441 

Phone: (+352) 26 54 37 77 

Fax: (+352) 51 50 05 529 

Tuesday, Thursday, 2 pm – 4.30 pm 

Wednesday: 9 am – 11.30 pm 

Other days upon appointment 

 

Rodange 

72, av. Dr Gaasch, L-4818 

Phone: (+352) 26 54 37 77 

Fax: (+352) 50 44 81 

Email: frontaliers.belges@ogbl.lu 

Tuesday: 2 pm – 5 pm 

Wednesday: 9 am– 11.30 am 

 

Grevenmacher 

4, rue de l’Eglise, L-6720 

Phone: (+352) 26 54 37 77 

Monday: 9 am– 11.30 am 

upon appointment 

Wednesday: 

9 am – 11.30 am / 1 pm – 4.30 pm 

Permanences for German cross-border 

workers upon appointment 

 

Wiltz 

2, rue Michel Rodange, L-9557 

Phone: (+352) 26 54 37 77 

Thursday: 2 pm – 4.30 pm 

Monday afternoon: upon appointment 

Counseling Service for cross border 

commuters (Frontaliers) can be found 

by contacting: 

 

Belgian cross border workers 

(Frontaliers belges): 

22, rue Louis Libert, 

B-4920 Aywaille (FGTB) 

Each month, 1st and 3rd Monday: 

2.30 pm – 5.30 pm 



 

435 

 

8a, rue des Brasseurs, 

B-6600 Bastogne (FGTB) 

Phone: (+32) 61 21 19 87 

E-mail: frontaliers.belges@ogbl.lu 

Each month, 

1st Saturday: 9.00 am- 11.30 am 

Tuesday: 2 pm – 5 pm 

 

Mutualité socialiste du Luxembourg 

(Socialist mutuality Luxembourg) 

11, rue de l’Hôtel de Ville 

B-6720 Habay la Neuve 

Phone: 26 54 37 77 

Thursday: 9 am – 11.30 am 

 

57, rue de la Salm, 

B-6690 Vielsalm (FGTB) 

Each month, 1st and 3rd Thursdays: 

2.30 pm – 5.30 pm 

 

French cross border workers 

(Frontaliers français): 

E-mail: frontaliers.francais@ogbl.lu 

 

64, rue Maréchal Foch, B.P. 41 

F-57390 Audun-le-Tiche 

Phone: 26 54 37 77 

Fax: (+33) 3 82 50 32 53 

Tuesday and Thursday: 2 pm – 5 pm 

 

2, avenue de la Liberté 

F-57330 Volmerange-les-Mines 

Phone: 26 54 37 77 

Thursday: 2.30 pm- 5.30 pm 

upon appointment 

Each month, 2nd and 4th 

Tuesday: 2.00 pm-5.00 pm 

Thursday: 2.30 pm- 5.30 pm 

(upon appointment) 

 

32, avenue de la Libération 

F-57100 Thionville 

mailto:frontaliers.belges@ogbl.lu
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(Office of the local union – “bureau de l’union locale” CGT) 

Phone: 26 54 37 77 

Fax: (+33) 3 82 34 54 03 

Monday: 2.00 pm-5.00 pm 

(labour law and social Security law) 

Wednesday: 8.30 am-11.30 am 

(labour law and social Security law) 

Each month, 1st and 3rd Friday: 

2.00 pm-5.00 pm (Social security law) 

Friday: 9.00 am-12.00 pm upon 

appointment 

 

Espace Jean Monnet, 

F- 54810 LONGLAVILLE 

Phone: (+352) 26 54 37 77 

Fax: (+33) (0) 3 82 25 17 69 

Wednesday: 2 pm - 5 pm 

 

German cross border workers 

(Deutsche Grenzgänger): 

Brodenheck Str. 19 

D-54634 Bitburg 

Wednesday: 5 pm – 9 pm 

Permanence for German cross-border 

workers upon appointment 

 

Herzogenbuscher-Str 52, 

D-54292 Trier 

Thursday: 1 pm – 5 pm 

Thursday: 1.00 pm-5.00 pm 

Permanence for German cross-border 

workers upon appointment 

 

Karcher-Str. 1A, 

D-66740 Saarlouis 

Tuesday: 4 pm – 8 pm 

Permanence for German cross-border 

workers upon appointment 

 

 مراجعه کنید. www.ogbl.luسایت برای کسب اطالعات بیشتر، لطفًا به وب
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 LCGB 
LCGB  تاسیس شد.  1921در سالLCGB اجتماعی مسیحی  اعتقاداتهای آن بر اساس یک اتحادیه کارگری مسیحی است که فعالیت

قدرت و اختیار منعقد و  نقش داردملی اقتصاد  هایبخش تمامدر سطح ملی است، به این معنی که در  نمایندهیک اتحادیه  LCGB است.

کند، در بخش مالی فعالیت میکه  LCGBوابسته به  سازمان )بین کارگران و کارفرمایان( را دارد. جمعی اتمذاکر هاینامهتوافقکردن 

 ( است.Syndicat des Employés du Secteur Financier— SESFسندیکای کارکنان بخش مالی )

LCGB  اروپا صنفیاتحادیه  نکنفدراسیوعضو (European Trade Union Confederation, ETUC )و کنفدراسیون اتحادیه 

در و کند " در دبیرخانه مشترک اروپا فعالیت میGrande Régionح "در سط OGBL همانند LCGB است.المللی صنفی بین

 و " http://www.secec.lu/Occidental ( Trèves/Palatinat-Lux-Lor-Sarre(المللی های شورای اتحادیه بینفعالیت

Plate-forme syndicale de la Grande Régionکند." مشارکت می 

 هستند. LCGB نفر عضو 42،000حدود 

و  Ettelbruck یکی در –ای مهم دفتر مناطقههمچنین دارای دو  LCGB در شهر لوکزامبورگ واقع شده است. LCGB دفتر مرکزی

 ,Wiltz, Dudelange, Differdangeر )های محلی شهرهای مختلف کشودر بخشو  – Esch-sur-Alzetteدر  یکی

Wasserbiligباشد.( می 

LCGB در سطح  خود انگیزه و هدفالزم را برای حمایت از  هایتشکیل شده است که ساختار یتوسط کارگران وای است یک جنبش توده

دولتی،  مؤسساتها، کند: در شرکتدر سطوح مختلف فعالیت می LCGB اند. این بدان معنی است کههای مرتبط ایجاد کردهشرکتملی و 

 .المللیو در سطح بین یسیاسامور 

ن دولت ، کارمندابرجسته، کارمندان مندان، کارهای دستیهنروران کارشوند:  LCGB چند دسته از افراد ممکن است عضو اتحادیه صنفی

کنند که در لوکزامبورگ زندگی می افراد خارجیدارای ساختارهای خاصی برای جوانان، زنان، بازنشستگان،  LCGB، و غیره. عالوه بر این

 باشد.، میکنند اما در کشورهای خود اقامت دارندلوکزامبورگ کار می یی که درهاها و آلمانیها، بلژیکیو همچنین فرانسوی

)بانکداری، خدمات بهداشتی، حمل و نقل، تجارت و  تخصصی مختلفهای ختارهای به اصطالح خاص، این اعضا نیز به شاخهبه غیر از سا

 شامل LCGB شوند. به عنوان مثال،ای و محلی تقسیم میبه ساختارهای منطقه LCGB شوند. عالوه بر این، اعضایغیره( تقسیم می

 بخش محلی است. 51حداقل 

 کنند.اعضا تالش میدفاع از منافع  برایهر روز  کارکنان دائمی

LCGB  کمک به اعضای  در را خود سرمایهاز  یوروها میلیون صنفیاین اتحادیه  ه،. هر سالنامه جمعی نقش داردتوافق 300در بیش از

 دهد.ر سطح سیاسی انجام میرا د گریالبی هایفعالیت LCGB کند.های کار استفاده میدر دادگاه هاآندفاع از حقوق  برایخود 

مستقیم به طور  LCGBشود. رئیس بار تشکیل میکنگره ملی آن است. کنگره هر پنج سال یک ،LCGBدر  تصمیم گیرینهاد ترین مهم

 شود.میتوسط این کنگره انتخاب 

های مهم سیاسی یا مان که تصمیم گیریتواند هر زمینهاد گیری است. این تصمیمنهاد ترین مهم هابین دو کنگره، شورای اتحادیهاز 

 در این دوره حداقل دو جلسه را تشکیل دهد.  ، برگزار شود وگیردصورت میسازمانی 

http://www.secec.lu/
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های کنگره و شورا رهبری های قطعنامهرا از طریق دستورالعملصنفی  گیرد و اتحادیهکمیته مرکزی در مورد مسائل مهم سیاسی تصمیم می

 کند.می

 کند.مسئول امور روزمره است و تصمیمات کمیته مرکزی را اجرا می صنفیدیه اجرایی اتحابخش 

کند؛ این کمیسیون همچنین قدرت و اختیار نظارت می LCGBی اجرای متن قانون اساسی ، بر نحوهمستقل کنندهیک کمیسیون کنترل

 صنفی را دارد.های اتحادیه کنترل امور مالی و فعالیت

اتحادیه عمومی دهد )جزئیات خدمات را به اعضای خود ارائه می از جمله نشریات ای از خدماتگستردهطیف  OBGL ،LCGBهمانند 

از فرانسه، آلمان و بلژیک، ( Frontaliers) مرزیبین کارگران  ی برایهاییی. در میان این نشریات، راهنما(پایان این فصل ببینید را در

. برای کسب اطالعات بیشتر وجود داردهای مالی ییو راهنما ضد قلدریهای یی، راهنمازایمان پس ازمرخصی زایمان و  هایی برایییهنمارا

 تماس بگیرد. LCGB( با www.lcgb.luها، )سایت آنو یا از طریق وب بازدید کنیدها آنسایت این نشریات لطفا از وبمورد در 

 ایجاد روابط از طریق تماس عینی، موثر و شخصی و به دنبال کندایجاد میهای سازنده ابط را با تأکید بر بحثرو LCGBاز همه مهمتر، 

 تماس بگیرند: LCGBتوانند از طریق موارد زیر به طور مستقیم با مندان میعالقه. است

 

Phone: (+352) 49 94 24-222 (central phone number) 

Fax: (+352) 49 94 24-249 

Email: infocenter@lcgb.lu 

Email: info@lcgb.lu 

www.lcgb.lu 

 

Luxembourg office   

Phone: (+352) 49 94 24-1 

Fax: (+352) 49 94 24-49 

Address: 11, rue du Commerce 

L-1351 Luxembourg 

Offices are open every day from 8.30 am – 12.00 pm and 

from 1.00 pm-5.00 pm (Closed on Wednesday afternoon) 

 

Counseling Service for cross-border commuters 

(Frontaliers) can be found by contacting: 

French cross border workers (Frontaliers français): 

1, place Marie-Louise 

F-57100 Thionville 

Phone: Vilasi Paola (+33) 3 82 86 40 70 

Offices are open every day from 8.30 am – 12.00 pm and 

from 1.00 pm-5.00 pm (Closed on Wednesday afternoon) 

 

 

 

http://www.lcgb.lu/
mailto:infocenter@lcgb.lu
mailto:info@lcgb.lu
http://www.lcgb.lu/
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German cross border workers (German Grenzgänger): 

Schönbornstrasse, 1 

D-54295 Trier 

Tuesday and Thursday: 10 am – 4 pm 

Phone: Stolp Uschi (+49) 651 46 08 76 41 

(+49) 6519 91 41 307 

Fax: (+49) 651 46 08 76 42, (+49) 6519 38 23 11 

 

Saarbrücker Allee 23, 

D-66663 Merzig 

Phone: Caroline Fischer (+49) 6861 93 81 778 

Fax: (+49) 6861 93 81 785 

Tuesday: 9.00 am-12.00 pm/1.00 pm-4.00 pm 

 ALEBA 
 ALEBA—Association Luxembourgeoise des Employés de Banqueاتحادیه لوکزامبورگی کارکنان بانک و بیمه ) 

et Assurance ) برخوردار استطوالنی و بی نظیر در بخش مالی  ایپیشینه ، ازبه دلیل قدمت و سابقه خودتأسیس شد و  1918در سال. 

ALEBA  خواستند اتحادیه میکه  های مرتبطهای بیمه و بخشمالی، شرکت مؤسسات منداندر کارصنفی مستقل، به عنوان یک اتحادیه

 صنفی خود را داشته باشند، ریشه دارد. 

ALEBA کند آزادانه کار می ،سیاسی حزب هر جدا ازستقالل سیاسی و ایدئولوژیک خود، ا تکیه بر به ساختارهای شفاف اعتقاد دارد و با

 وابسته خود دفاع کند.افراد تا بدون هیچ گونه محدودیتی از منافع مشروع 

 شود.که از محیط کاری دائما در حال تغییر ناشی می است عواقب بالقوه و شرایط جدیدیمواجهه و انطباق مداوم با شعار او 

 است. نتایج کاراطمینان از توزیع درست و منصفانه  ،نهدف آ

ALEBA  اتحادیه با همراهی چندین اتحادیه دیگر که تمرکز محدودی دارند، ". این 76عضو است 000،14دارای بیش ازLa  

Fédération syndicale ALEBA/UEP-NGL-SNEPعضو است. 20،000دهند که شامل بیشتر از " را تشکیل می 

ALEBA در بخش مالی است. ویژهی نمایندگی ملی دارا 

در بخش مالی انتخاب اتحادیه صنفی آرا در بخش مالی، به عنوان بهترین  %65با کسب  ALEBA، 2013در انتخابات اجتماعی سال 

 .شد

 )اعضاء(: دفتر اجرایی

Scolati Roberto 

President 

Banque de Luxembourg 

Phone: 49924-3804 

                                                           
76 http://www.aleba.lu/?lid=1&pid=17 

http://www.aleba.lu/?lid=1&pid=17
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roberto.scolati@bdl.lu 

 

Schneider Jim 

1st Vice President 

Foyer Assurances 

Phone: 43743-3083 

jean-marie.schneider@foyer.lu 

 

Hoeltgen Christian 

Vice President 

KBL epb 

Phone: 4797-3917 

christian.hoeltgen@kbl-bank.com 

 

Steichen Gilles 

Vice President 

State Street 

Phone: 464010-267 

gsteichen@statestreet.com 

 

Back Alain 

Treasurer Gen. 

ING 

Phone: 44991-554 

alain.back@ing.lu 

 

Rolan Christnach 

Assessor 

Lalux Assurance 

Phone: 47 61 62 68 

roland.christnach@lalux.lu 

 

Collin Patrice 

Assessor 

SGBT 

Phone: 479311-259 

patrice.collin@socgen.com 

 

Mendolia Roberto 

Assessor 

Clearstream 

Phone: 2433-6830 

roberto.mendolia@clearstream.com 

mailto:roberto.scolati@bdl.lu
mailto:jean-marie.schneider@foyer.lu
mailto:christian.hoeltgen@kbl-bank.com
mailto:gsteichen@statestreet.com
mailto:alain.back@ing.lu
mailto:roland.christnach@lalux.lu
mailto:patrice.collin@socgen.com
mailto:roberto.mendolia@clearstream.com
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Mertz Laurent 

General Seretary 

KBL epb 

Phone: 47 97 2744 

laurent.mertz@kbl-bank.com 

 

Terzer Marc 

Assessor 

BIL 

Phone: 4590-2069 

marc.terzer@bil.com 

 

Birmann Martine 

Assessor 

BIL 

Phone: 2459-5646 

Martine.birmann@bil.com 

 

 (:ءدفتر اتحادیه )اعضا

 

Antunes Vera                   Secretary 

Carvalho Sandra              Communication and Strategy 

Goncalves Eduardo         Secretary 

Munchen Yves                Legal 

Federici Michaël             Legal 

Valente Rui                     Legal 

Petrosillo Maria              Coordination 

Walisch Felix                 Coordination 

Mendes Patrick               Strategy 

 

 عات و یا کمک در صورت نیاز، آماده خدمت رسانی هستند.ی اطالبرای ارائه ALEBAاتحادیه  اعضای دفتر

Phone : (+352) 223 228-1 

Fax : (+352) 223 203 

E-mail : info@aleba.lu 

mailto:laurent.mertz@kbl-bank.com
mailto:marc.terzer@bil.com
mailto:Martine.birmann@bil.com
mailto:info@aleba.lu
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www.aleba.lu 

 دهندمی ها به اعضای خود ارائهخدمات عمومی که تمام اتحادیه 
 دهند:اعضای خود ارائه میزیر را به های ذکر شده در باال خدمات ی اتحادیههمهبه طور کلی، 

 قانوناجرای صحیح متون قانونی در حال اجرا )در مورد ، به ویژه هاآنهای اطالعات و توضیحات مربوط به حقوق هر کس در شرکت 

 های جمعی و غیره(نامهکار، توافق

  های جمعی، نامهمذاکره، توافق هایوضعیت اجتماعی از طریق کار هیئت نمایندگی، شوراهای کار مشترک، کمیسیونتضمین بهبود

 ، اتاق کارکنان و غیره.نمایندگی برابر هایکمیسیون

  های جمعی و بیمه اجتماعینامه، توافقمسائل مربوط به قانون کارمشاوره حقوقی رایگان در مورد 

 باشدقابل دسترس میکه خدمات آن براساس شرایط مندرج در قوانین داخلی اتحادیه  دسترسی به یک وکیل 

 اعضای اتحادیهاتحادیه که توسط دولت به رسمیت شناخته شده است، به این طریق بیمه تعاونی  امکان دسترسی و وابستگی رایگان به 

 ( بپیوندند.Caisse Médico-Chirurgicale Mutualisteجراحی" )-توانند به "تعاونی مشترک پزشکیمی

  از طریق بیمه تعاونی شرکت و غیره طوالنی ناتوانییا بیماری  مواردحمایت در 

  ای اتحادیههای دورهخبرنامهاشتراک رایگان برای 

  نمایندگان کارکنان برای کار به عنوانجلسات آموزش مداوم برای آماده سازی اعضا 

 (.اظهارنامه مالیاتیمورد موضوعات خاص )مانند برای اعضا در  آموزشیجلسات  دهیسازمان

http://www.aleba.lu/
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  ایپاداش و مزابرتر  تجربه
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 بررسی اجمالی کلی 
 :دهدیرا پوشش م یاصل تیدو فعال (،Compensation and Benefits) ایپاداش و مزا فصلاین 

 ایپاداش و مزا استیس (Compensation and Benefits Policy) 

 پرداخت حقوق یهاتیفعال 

 ایپاداش و مزا استیس 
تحت را شرکت  کیاداره  یهانهیهزاین امر به شدت  ،یاقتصاد نقطه نظراست. از  کارمندان تیریاز مد یبخش مهم ا،یپاداش و مزا تیریمد

 . دهدیقرار م ریتأث

ا بامر  نی. ای انگیزه کننده استی دلسرد کننده و ببه طور قابل توجه توانیرا م ،ایپاداش و مزامشکالت کارکنان،  زهیاز نقطه نظر انگ

های مثبت ممکن است بین افراد مختلف، متفاوت باشد وجود دارند، این انگیزهشرکت  کیبه  یاختصاص انرژ یبراهای مثبتی که انگیزه

 اما به طور کلی به موارد زیر وابسته است:

 یشغل یمحتوا 

 روابط با همکاران 

 چشم انداز شرکت ریتصو / 

 یتوسعه شغل احتماالتجمله  از ،یشغل ندهیآ 

 

 یزشیانگ ریلزومًا بهتر کار نخواهد کرد. تأث کند،یم افتیدر پاداش خوببسته  کیکارمند که  کیکه  این مسئله به خوبی شناخته شده است

خوب  پاداشبسته  کی .رودیم نیاز ب ،یحقوق و دستمزد بعد یبررس تر ازقبلبسیار حقوق پس از چند ماه و معمواًل  شیمربوط به افزا

ت روشن اس ،این وجودحال و با  نیمثبت است. در ع زهیعامل انگ نیدهد، اما به ندرت مهمتر شیافزا یمدت کوتاه یرا برا زهیانگ تواندیم

 ها به طوراحساس کنند که با آن کارمندان اگربرای کاهش انگیزه برای مدت طوالنی باشد. علت  کی تواندیم بد بسته پاداش کیکه 

 تحساب شده اس پولشان به دستی نکهیا ایخواهند کرد  افتیدر به موقعپولشان را  ایآ یا در مورد این مسئله و شودیناعادالنه رفتار م

کنند. پاداش منصفانه برای پایین نگه داشتن به این مسائل توجه میبهبود عملکرد شرکت، بر روی  ی تمرکزبه جاها آن، مطمئن نباشند

یی و عوض شدن کارمندان ضروری است، اما تنها در صورتی مفید خواهد بود که مسائل دیگر به صورت منصفانه و به خوبی میزان جابجا

 حل شوند.

 هاگرایش نیارا مد نظر قرار دهد. و انتظارات کارکنان نظارت داشته باشد  بر گرایشات بازارباید به طور دائم  ،مدیر پاداش و مزایا کیبنابراین، 

است بوده  نیده سال گذشته ا ی درکل گرایشمرتبط است.  یو فلسف یاسیس ،یتحوالت جامعه شناخت ریبا سا میظارات به طور مستقو انت

ی بازنشستگ یهادر توسعه طرح ،ر مسائلگید انیدر م امر، نیهستند. اپاداش  یبسته یساز یشخص ای ی سازیکه کارکنان به دنبال سفارش

ی واجد هاطرحی که در آن کارمند حق انتخاب بین دو یا چند گزینه را دارد که شامل مزایای نقدی یا طرح—Cafeteria"کافه تریا" )

ی کمتری هزینه تیوضع ای سابقه کارمانند  ینیع مایل است که برای فاکتورهای شرکت گر،ید یسو از قابل مشاهده است. شرایط است.(
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عملکرد  وپرداخت  برقراری ارتباط و پیوند بینبه  لیها ماشرکت گر،یبه عبارت د دهد.میبیشتر بها  یمشارکت شخصبپردازد و در عوض به 

 است. پاداشی یبسته ریبخش متغ شیو افزا هیحقوق پاتحت کنترل نگه داشتن امر مستلزم  نیهستند. ا

 ل پرداخت حقوقمسائ 
ممکن است  نیو همچن گذاردمی یمنف ریتأثکارمندان قوق حبر بد  تیریاست. مد ییاجرا یمسئله فن کیاز  شتریب پرداخت حقوق مسائل

 در دادگاه شود.  طرح دعوی ای مهیموجب جر

 این کار که شودیم هیتوص ست،یمنظم ن تشود. اگر پرداخ زیکارمند وار یماه به حساب بانک انیو قبل از پا ماهی یکبار دیحقوق خالص با

. وندشهای مربوطه ذکر ی ارسال شود و در آن پرداختیاجتماع نیتأم یبراباید یک اظهارنامه در یک تاریخ یکسان انجام شود. هر ماه هر ماه 

 د.نشو عیو توز شده مرتب سفارش داده دیبا هااین کوپنکوپن ناهار، در صورت استفاده از . باید انجام شود زین اتیمال در موردامر  نیهم

 است. یضرور زیمربوطه ن مهیب یهادر مورد الزامات شرکت قیاطالعات دق همچنین ارائه

 لوکزامبورگ یقانون الزامات 
 و سطوح مختلفی دارد: شودیم میتنظ یخاص نیلوکزامبورگ توسط قوان پاداش در

 شود:می ریشامل موارد ز، قانون نیا

 (:775.17شاخص ) افتی شیافزا ری، حداقل دستمزد به شرح ز2014 هیژانو 1ماهانه. در ناخالص حقوق  حداقل 

 نرخ ساعتی نرخ ماهیانه سن

 یورو 11.1042 یورو 1،921.03 و بیشتر 18

 یورو 8.8834 یورو 1،536.82 18و  17بین 

 یورو 8.3282 یورو 1،440.77 17تا  15بین 

 

 است. وروی 2،305.05کارگران ماهر مبلغ  یبرا یکه در جدول ذکر شده است، حداقل دستمزد قانون یبر مبلغ عالوه

  وروی 9،605.13ی عن)ی برابر پنج برابر حداقل دستمزد ی)تا سقف شودمحاسبه می بر اساس حقوق ناخالص یاجتماع نیأمتحق بیمه، 

برای  ت،یفعال حوزهبسته به  این میزان، ٪ از حقوق ناخالص است و12.45برابر  ها برای کارمندانحق بیمه نی. ا((775.17شاخص 

 .ستا٪ متفاوت 14.93٪ و 12.78کارفرما بین 

 بار در سال. 12 به تعداد حقوق ماهانه پرداخت 

 شودهای مالیاتی هر شخص محاسبه میتکلیفی که بر طبق مقادیر تعیین شده توسط مراجع مالیاتی در کارت هایمقدار مالیات 

  محاسبه شده توسط  هزینهبر اساس شاخص  یزندگ نهیهزمقادیر افزایشSTATEC . مقدار آن به یزندگ نهیهز شیافزادر هر بار ،

 .یابدافزایش می %2.5اندازه 

 



 

 : تجربه برتر پاداش و مزایا28فصل 

446 

 حوزهتوسط ها این پیمان. ( نیز وجود دارندCollective Labor Agreements, CLAهای دسته جمعی کار )پیمانقانون،  جدا از

 شوند.تعیین می تیفعال

 

 ها ممکن است قوانین در مورد موارد زیر آمده باشد:در این پیمان

  انواع مشاغل یبرا باالتر حقوقحداقل 

 غذا کوپن 

 گرید هایکمک هزینه 

 هاپاداش 

  رهیغو 

 

 :ردیبگ میتصم ریشرکت ممکن است در رابطه با مسائل ز کی ن،یبر ا عالوه

 افتادگی کار از/ مرگ /  یبازنشستگ مهیب 

 مصرف کننده / مسکن یهاوام 

 مارستانیدر ب یبستر مهبی 

 رهیو غ. 

 ایو مزا پاداش 

 حقوق نییتع 
 است. وابسته و انتظارات مختلف هاتیاز محدودبه بسیاری حقوق  نییتع

د. ممکن است متفاوت باشبازار خارجی  ،کاربه  بسته .دهدارزش موقعیت شغلی را نشان میبازار  نی: ا(external marketبازار خارجی )

یابی باید بعضی دیگر، برای دستیابی به بهترین ارزش برای که یاست، در حال وابستهبه طور عمده به کشور  این بازاراز کارها،  یبرخ یبرا

انجام شده توسط  هایا و برآوردهیبررس قیاز طربازار خارجی  یهادادهبه برآوردهای موجود در کشورهای مختلف دیگر توجه کنیم. 

ی تعیین رهنمودهایی که با توجه بازار خارجی عمدتا برا یهادادهاز . دینآیمربوطه به دست م یمختلف در کشورها یتخصص یهاشرکت

 :دنریگیمورد استفاده قرار م دو منظور یبراها شود. این دادهشود، استفاده میبه آن مبالغ پرداختی برای کارهای خاص تعیین می

 جذب نشود. پاداشی برای اوبر اساس بسته  یگریتوسط شرکت د یکه کارمند به راحت نیاز ا نانیاطم یبرا 
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 دارد، پرداخت نکند. هیخاص توج کار کی یبرا یکه از لحاظ اقتصاد یزیاز چ شیکه شرکت ب نیاز ا نانیاطم یبرا 

 

ادالنه ع دیبا پاداشمعادل،  یهاشغل سهی. هنگام مقامیو موجه ارائه ده پایدار، های واضحپاداش دی: ما با(internal marketی )بازار داخل

 باشد.

 بیشتر از مبلغ مورد نیاز پرداخت از کارمندان، خدمات افتیدر خواهدینافع سهامداران، شرکت نمشرکت: به منظور حفاظت از م انتظارات

 است. اگر کارمندانش وابسته تالش و کوشش، شرکت به دانش و (Service industry) و عمدتًا در صنعت خدمات گر،ید یسو از کند.

صورت گرفته برای کارمند به  یگذارهیو هر گونه سرماکرد ا را تقویت میهوری آنبهرهرا که  یها شرکت را ترک کنند، شرکت دانشآن

 ارائه هابه آن پاداشی رقابتیبسته  کی ،حفظ افراد یالزم است که برا بیترت نیبددهد. منظور دستیابی به چنین دانشی را از دست می

 .میبده

قاضا محور تدر یک بازار  است. الزم به ذکر است که در لوکزامبورگ ما اغلبر باالتانتظارات معمواًل از انتظارات شرکت این : هر فردانتظارات 

منظور جذب  بهبیشتر است.  ،آن شغل انیمتقاضبه نسبت  یشغل یهافرصتهای اقتصادی، میزان قرار داریم که در آن، در بیشتر حوزه

 امر نی. ادهیم شنهادیها پبه آن ،دارنداز آنچه که  شتریبی چیز دیما با کنند،یکار م گرید یهاشرکت یکه در حال حاضر برا کارمندانی

 .ستیحقوق ن شیافزا به معنیلزومًا 

مرتبط " تیاست: اول، به "امنمرتبط افراد  یبرا زهیانگ یبه دو عامل اصل هاپاداش د.ندار یمهم یاحساس ریتأث ها: پاداشیجنبه احساس

ز ا یخاص وهیش چرا که، مرتبط است" رابطه مردمبه " ،دوم. کندیفراهم م شانیهاو خانواده کارمندان یرا برا یزندگ امکانات چرا که ،است

 گرفته شوند.در نظر  هستند،هر فرد متفاوت  یکه برا یاحساس یهاجنبه نیا دیبا ،حقوق نییتعدر . سازدممکن میرا  یزندگ

عملکرد  این یبرا تواندیکارمند م یتجارب قبل ی ازبرخ کند،یر مشرکت در آن کاکه  ایحوزهو  وکارکسب: بسته به عملکرد یشخص تجارب

 و برخی دیگر از ارزش کمتری برخوردارند.ارزشمند باشد،  اریبس

 پاداش پرداخت  یهاوهشی –پاداش در لوکزامبورگ پرداخت  برتر تجربه 
باشند که به معیارهای هایی میاقل پاداش(، شامل حدCollective Labor Agreements, CLAها دسته جمعی کار )پیماناز  یبرخ

در نظر  وکارکسببر  ی راشخصعوامل  ی، تأثیرشغل یهاهستند. دستهمربوط  سابقه کار ایشغل  یبنددستهقابل سنجش مختلفی مانند 

تأثیر سابقه کار  ند.باش CLAخارج از محدوده  یعملکردبگذارند و شامل  ریپاداش تأث زانیممکن است بر م بیترت نیو به هم رندیگیم

د مایل هستند که برای کارایی هزینه پرداخت کننها است که شرکت گونهنی. روال کار ادر حال از بین رفتن استبر مقدار پاداش  در شرکت

خواهند ین میها را کم کنند. کارمندان همچنها خدمت، پاداش آنهای پایین و بد را به سرعت کنار بگذارند یا حتی بعد از سالو کارایی

 که آزادی جابجایی بیشتری داشته باشند و برای این آزادی جابجایی جریمه نشوند. 

 دبر درآم اتیمشمول مال سالیانه، و به عنوان درآمد ندیآیبه حساب م یادوره ریغ یهایاعطا شده به کارکنان به عنوان پرداخت یهاپاداش

های دهنده و همچنین نرخی، نرخ نهایی مالیات مالیاتاغیر دوره یهایر عمل، پرداخت. دشوندپرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی می و

زه و با توجه به حو٪ 12.45 یعنی این مقدار برای کارمند به) دهند.ای را تحت تأثیر قرار میهای غیر دورهتأمین اجتماعی برای پرداختی

 کند(ییر میتغ٪ 14.93٪ و 12.78 فعالیت برای کارفرما به مقدار بین

 .کنندپایه حقوق ساالنه پرداخت می %50ماه حقوق تا  1هایی را در طیف پاداش کنند،استفاده می برتر هایی که از تجربهشرکت
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 (LUNCHEON VOUCHERSهای ناهار )کوپن 
 کوپناز هر  یفقط بخش کوچک .ستندین اتیبه طور کامل مشمول مال د،نشویم دادهخود  کارمندانناهار که توسط کارفرما به  هایکوپن

بر  عالوهاز مالیات است(.  کاماًل معافقیمت  تفاوت ورو؛ی 8.40حداکثر  یبا ارزش اسم کوپنی یبرا وروی 2.80است ) اتیناهار، مشمول مال

روز  هر کارمند در است که به هر نیا ستمیس نیا یهاتی. محدودهستند معاف یاجتماع نیتأم هایحق بیمه تمام ناهار از هایکوپن ن،یا

 انکارمنداز  یاریکه بس یدر حال هستند،معتبر  کشور لوکزامبورگناهار تنها در  هایکوپن: شودداده تواند میناهار  کوپن کی کاری، تنها

ات یی که در ساعهای غذاها تنها برای پرداخت مبالغ وعدهدر اصل این امکان را دارند که از این کوپنو  کنندیم یاطراف زندگ یکشورها در

 شود استفاده کنند.کاری گرفته می

  است. کارمندان پرداخت پاداش به یک تجربه برتر نیا

 یشرکت یهالیاتومب 
 اهداف یشرکت برا نیماش کیکارمند بتواند از  کی نکهیاست. امکان ا ارشد مدیریت یاز پاداش برا یمعمواًل بخش یشرکت یخودروها ارائه

مشمول  یایمزا خواهد بود. یاجتماع نیتأم حق بیمهبر درآمد و  اتیمال مشمول یکه به نوع کندیم جادیا یتی رااستفاده کند، مز یشخص

)مسافت  شود یابیارز لومتریدر هر ک لیاتومب نهیو هز یخصوصبرای کارهای شده  مودهیمسافت پبر اساس  به طور معمول دیبا اتیمال

روش  کیبراساس این هزینه ممکن است  نیخاص، همچن طیشرا در. (ک دفتر ثبت شوندیدر  دیبا یخصوصبرای کارهای شده  مودهیپ

در روش پرداخت سرجمع صرف نظر از هزینه واقعی که کارفرما متحمل شده است،  اتیمالمشمول  یایشود. مزا نییتعپرداخت سرجمع 

 ی پرداخت شدهشخص مشارکت. بر ارزش افزوده( است اتیمالو  ی)از جمله لوازم جانب نو نیماش دیخر متی٪ از ق1.5 به طور ثابت برابر با

 نیتأم هایحق بیمه نییتع یبرا های خاصی معاف از مالیات است. همچنین از این روش پرداخت سرجمعتحت محدودیت نفع،یتوسط ذ

 شود.که ذینفع باید بپردازد نیز استفاده می یاجتماع

  است. کارمندان پرداخت پاداش به یک تجربه برتر نیا

 بازنشستگی شغلی یهاطرح 
شود، بسته به سابقه کار و سطح حقوق در زمان اشتغال حقوق بازنشستگی ساالنه که توسط دولت لوکزامبورگ به کارگران پرداخت می

 است، (ویور 775.17، شاخص وروی 9،605.13یعنی ساالنه ) یاجتماع نیسقف تأم ریها زآن یکه درآمد کل یکارگران یبرامتفاوت است. 

 یکه درآمد کل کارمندانی یدرصد برا نیا .برسد %71تواند به نسبت جایگزینی سال( می 40برای یک سابقه کار کامل ) انهیسالحقوق 

ها به کارمندان خود مزیت طرح ای از شرکتیابد. بنابراین، تعداد فزایندهی است، به شدت کاهش میاجتماع نیاز سقف تأم ترشیب هاآن

 دهند.ی شغلی را ارائه میبازنشستگ

 است. برتر تجربه یک مبحث نیا

 وجود دارد: های مختلفیشغلی، راه یطرح بازنشستگ کی جادیا یبرا

شرکت  ایصندوق  نیا .پردازدیم مهیشرکت ب کی ای یصندوق بازنشستگ کیاز حقوق را به  یشده: کارفرما درصد ثابت نییتع هایمشارکت

، است که نیا یستمیس نیچن تیمزگیرد. ها سود تعلق میها در طول سالینان حاصل کند، به این مشارکتمسئولیت دارد که اطم مهیب
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داند که هنگام بازنشستگی، از قبل نمیکه کارمند ، است سیستم این نیا کند. نقطه ضعف و اشکالمشخص میبه وضوح  خود را نهیشرکت هز

 خود دریافت خواهد کرد. چه مقدار حقوقی را در مقایسه با حقوق پایانی

 حقوق درصد یواقع مقدار .پردازدیم یبازنشستگ ی حقوقایرا به عنوان مزا ییاز حقوق نها نیدرصد مع کی: کارفرما تعیین شده یایمزا

ش امکان در این رو رو به کاهش است، چرا کهها در شرکت ستمیس نیامیزان استفاده از  دارد.بستگی کارمند  به سابقه کار ،یبازنشستگ

بخش  ی،دولت شدر بخهم از این طرح اما هنوز  ،های تعیین شده از دقت کمتری برخوردار استها نسبت به طرح مشارکتکنترل هزینه

 شود.به طور گسترده استفاده می ،است یالمللنیب یهاکه شامل سازمان ییهاو بخش یاشتغال، بخش شبه دولت یعموم

 پوشش دهد: ناتوانیرا در برابر مرگ و  خود یاعضا تواندیم نیهمچن یشغل یطرح بازنشستگ کی ،یبازنشستگ یایبر مزا عالوه

 به  یا ایمزا نی. ادهدارائه می زین یگرید ییایمزا شوند،ارائه می یاجتماع مقررات تأمینتحت که  مزایاییعالوه بر  ،عمر مهیپوشش ب

سر در صورت فوت کارمند در هنگام کار، به صورت حقوق سالیانه به فردی که همیا و هستند برابر با چند برابر حقوق  یاهیصورت سرما

 شود.خود را از دست داده است یا فرزندان یتیم پرداخت می

  تأمین  کامل یا جزئی کارمند هنگام کار برای کارفرما، جدا از مزایایی که توسطافتادگی  کار از، در صورت بروز افتادگی  کار ازپوشش

 .گیرددر نظر می (انهیسالحقوق  ای هیسرمابه صورت )شود، مزایایی را رائه میاجتماعی ا

 

 یاجتماع نیو تأم یاتیمال های، از روشواجد شرایط هستند 1999ژوئن  8 لوکزامبورگ به تاریخکه طبق قانون  یشغل یبازنشستگ یهاطرح

 :شوندیمند مبهره یمطلوب

 است که توسط کارفرما تقبل شده و  یینها اتیکه شامل مال باشد،مالیات تکلیفی می مشمول %20به میزان  انیکارفرما مشارکت

 .شودیپرداخت م

 یورو، از مالیات معاف هستند. 1،200تا سقف سالیانه ، کارمندان یشخص هایمشارکت 

 مشارکت( ها، به جز مشارکت وابستگیdependency contribution که به میزان )ت، از حق بیمه تأمین مشمول مالیات اس %1.4

 اجتماعی معاف هستند؛ و

 (.شودیلوکزامبورگ مربوط م نیبر درآمد لوکزامبورگ معاف هستند )تا آنجا که به ساکن اتیاز مال یبازنشستگ یایمزا 

 کمک هزینه سود بانکی / وام بدون بهره یا با بهره پایین 
 ثالثنهاد  کیکه کارمند از  یمربوط به وام یهانهیهزه کارفرما در مورد شود کتوسط کارفرما، هنگامی اعمال می بانکی سود هزینه کمک

یعنی )بدون بهره با وام با بهره کم به کارمند خود وام  میبه طور مستق تواندیم نیهمچن کارفرماآورد. حمایت مالی به عمل میگرفته است، 

های شوند و واممحسوب می اتیمشمول مالبه عنوان درآمد اشتغال  ایمزا دو هر( بدهد. به بعد 2013از سال اجرایی  هینرخ پا - %2کمتر از 

مبالغ معاف از  نیایورو برای مسائل دیگر، از مالیات معاف هستند.  500های تا سقف یورو برای خرید مسکن اصلی و وام 3،000تا سقف 

دو  ،مجرد با فرزندان وابسته دهندگاناتیو مالدهند می مالیاتطور مشترک ه بکه  اتیمتأهل مشمول مال دهندگاناتیمال یبرا ،اتیمال

 .شوندیبرابر م
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 معاف هستند. حق بیمه تأمین اجتماعیاز  زین مزایای ذکر شده

 گانیمسکن را 
ل تقبیی که کارفرما مهانهیبا توجه به هزباید معمواًل  شود،یشده توسط کارفرما حاصل م هیماهانه که از مسکن ته اتیمشمول مال یایمزا

 ، تعیین شود.(شهریمتفرقه مانند خدمات  یهانهیاجاره و هز یعنی)شود می

سپس مقدار خاص(.  طی)تحت شرا شودیاستفاده م (lump-sum valuation methodی )کل گذاریارزشروش  کی عمومًا عمل، در

ی تعیین میزان مزایا کند، نیرا تأم اثاثیه منزلکارفرما که  یصورت در .شوداز اجاره پرداختی توسط کارفرما تعیین می %75مزایا، به میزان 

 .یابدافزایش می %10شده، طبق قوانین ذکر شده در باال، به میزان 

 شود.آمده است، مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی میکه از مسکن ارائه شده توسط کارفرما بدست  اتیمشمول مال یایمزا

 (STOCK OPTION PLANطرح اختیار خرید سهام ) 
و  هااتیاست. مال اتیمشمول مال یایاز نوع مزا شود،یداده م کارمندانبه  گانی، که به صورت رااختیار خرید سهامگونه سود حاصل از  هر

 های خرید و فروش ارائه شده بستگی دارد:مالیات بندی، به نوع حقزمان  نیو همچن ی اعمال شده بر چنین مزایایی،اجتماع نیتأمهای حق

 باید برآورده شوند تا کارمندان شرکت که  یطیشرا یعنیقابل معامله ) ریمشروط و غ های خرید و فروشحق شده توسط حاصل تمزی

ها مشمول مالیات است. های خرید و فروش آنهای خرید و فروش خود استفاده کنند(، به میزان استفاده از حقکننده بتوانند از حق

 های مربوطه و قیمت توافقی پرداخت شده توسط کارمندان است و مشمولرزش منصفانه بازار برای سهاممیزان برابر اختالف بین ا نیا

 شود.های تأمین اجتماعی تصاعدی میهای مالیات بر درآمد و حق بیمهنرخ

 کارمندان بدون  های خرید و فروشی که بهحق ی،عنی) برگشتقابل  ریو غ قابل معامله های خرید و فروشحق شده توسط حاصل مزیت

آن  میزان برابر اختالف بین ارزش منصفانه بازار برای نیاست. ا اتیمشمول مال ،اعطااز تاریخ ( شوداعطا می یگریگونه ضوابط د چیه

های خرید و حقدر مورد حق خرید و فروش و مبلغی است که توسط کارمند پرداخت شده است )اگر مبلغی پرداخت شده باشد(. 

شود. در صورت عدم وجود  نییتع یروش مال کیبر اساس  دیبابرای آن حق خرید و فروش،  ارزش منصفانه بازاره، ذکر نشد فروش

های مزایای ذکر شده مشمول نرخشود.  نییتع مربوطه٪ از ارزش سهام 17.5 برابر با ممکن است اتیمشمول مال یایمزا ،یروش مال

 شود.تصاعدی می های تأمین اجتماعیمالیات بر درآمد و حق بیمه

 و شودیشناخته م هی( به عنوان سود سرمادشانیخر متیفروش سهام و ق متیق نیتفاوت ب یعنی) هاسهم این حاصل از فروش یاضاف سود

روز پس از استفاده از حق خرید و فروش )به شرطی که  7ماه نگهداری شده باشند و یا طی  6ها به مدت بیشتر از به شرطی که این سهم

 ماه نگهداری شده باشند( فروخته شده باشند، در لوکزامبورگ از مالیات معاف هستند. 6های خرید و فروش بیش از حق

 تحصیلی و آموزشی تیحما 
 نیاهای مداوم دریافت کنند. ، به عنوان قسمتی از اشتغال، آموزشکارکنانشانکنند که کارفرمایان خوب و نمونه در لوکزامبورگ، تالش می

های خارج از ، آموزشایمربوط به کار یا توسعه شغل حرفه یداخل یهااما اغلب شامل آموزشهستند، متفاوت  تحصیلی و آموزشی یایمزا

 یشغل کاربرد پذیری یمنطق یهااستیاز س یبازپرداخت آموزش کارکنان براساس برخ نیو همچنشرکت تأمین مالی شده توسط شرکت 
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. در ستندین اتیمشمول پرداخت مال مزایای شغلیها به عنوان د، آننها مرتبط با شغل در نظر گرفته شوآموزش نیاایی که آنج تا. باشدیم

 مند شوند.بهره یاتیممکن است از اعتبار مال ،کنندیم نیخود را تأم کارمندان و تحصیلآموزش  نهیکه هز یانیخاص، کارفرما طیشرا

 مزایای ارائه شده به مهاجرانمسائل  
 باشد: ازیمورد ن یاضاف یایمزا چندین از خارج از لوکزامبورگ، ممکن است و مناسب طیواجد شرا یداهایدام کانداستخ یبرا

 ییجابجا یهانهیهز 

 دو ماه ای کی یاقامتگاه موقت برا 

 ی واحد به میزان حقوق ناخالص یک ماه است.مبلغ پرداخت ،روش نی. بهترمکاننقل  نهیکمک هز 

 اسکان مجدد یهاکمک 

 یاتیمال یبربرا 

 یاتیکمک مشاوره مال  

 د هم وجو ییکایو آمر ییاست. مدارس اروپا یو لوکزامبورگ یآلمان ،هفرانس هایبه زبان لوکزامبورگ یآموزش ستمی. سیآموزش یبانیپشت

 .دارند

 کوتاه مدت یهادوره یبرا اقامتگاه مبله شده توسط شرکت 

 

وارد، م یحال، در بعض نیندارد. با ا مهاجران مالیات بندی در رابطه با یمقررات چیه قیم،، به طور مستبر درآمد لوکزامبورگ اتیقانون مال

ات یخاص معاف از مال طی( ممکن است تحت شراجابجایی یهانهی)به عنوان مثال هز شوندمیاعطا  یکه بطور عموم هاهزینه از کمک یبرخ

 باشند.

 ایمزا یهاکارت 
در  کنندگاننیها و تأممغازه تعداد زیادی از یبرا فیمانند تخف رمعمول،یو غ یاضاف یایبا ارائه مزا واهندخیها ماز شرکت یروزافزون تعداد

 هزیانگ جادیکارکنان خود ا ی.( برارهیو غ ،یحیتفر یهالباس، پارک ،یورزش یهاتیفعال ،سینما طیعطر، بلیعنی لوکزامبورگ و اطراف آن )

 و کند است. ریگ، وقتیک سازماندر  ایاز مزا یاشبکه نی، توسعه چنحال نیاکنند. با  خشنودها را و آن هکرد

را  تیفعال نیتا اسازد های در هر اندازه را قادر میشرکت( .Emresa S.Aارائه شده توسط کارت تخفیف  ) Sympass یایمزا برنامه

 یکشر 785از  شیدر حال حاضر ب Sympass. دهندیائه مارها آنرا به کارکنان  ایاز مزا یعیوس فیو بالفاصله ط برون سپاری کنند

 ره،یو غ یسالمت ،یمسافرت، مخابرات، خدمات مال د،ی، خرهارویداد نما،یاز جمله ورزش، س ت،یفعال حوزه 30از  شیب برایمختلف دارد و 

 دهد.تخفیف ارائه می
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 تماس اطالعات 
Sympass (Emresa S.A.) 

6C Porte de France (Belval Plaza II) 

Appartement 391 

L-4360 Esch/Alzette 

Phone: (+352) 26 17 32 1 

Fax: (+352) 26 17 32 90 

E-mail: info@sympass.lu 

www.sympass.lu

mailto:info@sympass.lu
http://www.sympass.lu/
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 ADEM – آژانس ملی کاریابی 
نفر از بیرون از کشور  163،400که از این تعداد، نفر در لوکزامبورگ مشغول به کار بودند،  370،400، در مجموع 2014 ژوئیهدر ماه 

آموزش در لوکزامبورگ و  یچند زبانه و سطح باال طیاست و بازار کار از مح یو تخصص ماهر اریکار لوکزامبورگ بس یروینآمدند. می

 شود.مند میبهره هیهمسا یکشورها

 هیژوئ و در روندی افزایشی داشته استهمچنان  ریاخ یهادر سال یکاریشود، نرخ بیم جادیهزاران شغل در لوکزامبورگ ا هر سال اگر چه

 .بوده است %7.3برابر با  2014

ر تداوم و پیشرفت ی دنقش مهمADEM (Agence pour le développement de l’emploi ) آژانس ملی کاریابی ن،یبنابرا

 یتحت اداره وزارت کار، اشتغال و اقتصاد اجتماعکه  ADEMد. کارمند و کارفرما در لوکزامبورگ دار یاز سو پذیریموفقیت در استخدام

هفت  یدارا ،قرار دارد (Ministry of Labor, Employment and the Social and Solidarity Economyی )و همبستگ

 ,Diekirch, Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Luxembourg-cityبوده )لوکزامبورگ  در ایآژانس منطقه

Wiltz, Wasserbilligدهد.( و خدمات سفارشی و منحصر به فردی را به افراد جویای کار و کارفرمایان ارائه می 

 خدمات برای افراد جویای کار 
 کار ثبت نام کند؟ت که به عنوان یک فرد جویای مجاز اس یچه کس

 ADEMفرد جویای کار در  کیتواند به عنوان یم ،را داشته باشددر لوکزامبورگ  یاحرفه یهاتیفعال الزم برای انجام طیکه شرا یهر کس

که در آن حاضر شوید مربوطه  ADEM در اداره یبه صورت شخص دیشما با ،یک فرد جویای کارثبت نام به عنوان  یثبت نام کند. برا

 کند.جستجو به دنبال کار کمک می فرآینددر تمام که به شما  شویدافسر منابع انسانی ارجاع داده می کیما به ش

. مند شوندترین شیوه است، بهرهافراد جویای کار به مؤثراز  تیحماها که هدف از آناز خدمات  یعیوس فیتوانند از طیم افراد جویای کار

 هستند.عوامل مهم  گی ازتر همقیدق یریگیو پ بهتراستفاده  ،یشخص یهاییراهنما

ADEM دهد:متفاوتی را به افراد جویای کار ارائه می هاییبانیپشت 

 های شغلی موجودفرصتدر مورد  های جستجوی کار فعاالنهارائه اطالعات / کمک 

 هامهارت یابیارز 

 مشاوره 

  نوشتن درخواست درکمک 

 هامصاحبه یساز آماده 

 تغالاش یهاکمک 

 یآموزش یهابرنامه 



 

455 

 جوانان و بزرگساالن یبرا یکارآموز هایارائه فرصت 

 اطالعات در مورد بازار کار لوکزامبورگ 

 انیکارفرما یخدمات برا 
کنند می representرا  وکارکسباز مختلف  یهاکه بخشتشکیل داده است از مشاوران را  یاختصاص میت کی ADEM، انیکارفرما یبرا

 کنند، دارند.می representها که آن ییهااز بخش یو درک کامل یدانش شخصو 

 در موارد زیر است: انیعمدتا کمک به کارفرما ADEM نقش

 های شغلیمنتشر کردن فرصت 

 به دنبال افراد جویای کار جستجو 

 افراد جویای کار استخدام 

 افراد جویای کارارآموزان و آموزش ک 

  معلولاستخدام کارگران 

  کارگرانی که از یک تصمیم جابجایی خارجی مجدد بهره میبرنداستخدام 

 افراد جوان استخدام 

 (مجوز کار) های غیر اروپاییاستخدام اتباع کشور 

 محافظت از اشتغال 

 

 اعالم یک موقعیت شغلی

 jobs and positions operationalها )راه اندازی یک "دایرکتوری عملیاتی مشاغل و موقعیتبا های شغلی تیاعالم موقع ستمیس

directory به نام( ")ROMEدانلود و تکمیل یک فرم )که توانند با یم انی. کارفرماتر شده استکند، ساده( که روند تطبیق را تسهیل می

ونیکی، پست و یا فکس، وجود یک از طریق پست الکتر ADEMدر دسترس است( و سپس ارسال آن به  www.guichet.luاز سایت 

جا مراجعه کنند؛ کارفرمایان در آن ADEM یاآژانس منطقه هفتاز  یکی بهتوانند یم نیهمچن انیکارفرماموقعیت شغلی را اعالم کنند. 

 دارند کمک بگیرند. ها در مورد تعیین پروفایلی که به آن نیازصحبت کنند و از آن خود وکارکسبمشاور متخصص در بخش  کیبا  توانندمی

 

 

http://www.guichet.lu/
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 های مالیمشوق 

 برای کارفرمایان 

 the employment initiation contract, contrat d’initiation àالف( استخدام افراد جوان ) قرارداد شروع اشتغال )

l’emploi, CIE)) 

CIE ر، )مانند مدت زمان کا قابل اجرا هستندان قانون کار همچن ماده از نیچند های استخدام سنتی و قدیمی نیست، اگرچه،تابع قرارداد

 شود )با امکان تمدید بر اساس درخواست موجه(منعقد میماه  12مدت  یبه طور معمول برا CIE. (رهیو غ در روزهای یکشنبه کار

 جذب لیسهرا در جهت ت یعمل یهاآموزش ی،آن در طول ساعات کار نفعانیذ ، اطمینان حاصل کردن از این مورد است کهCIE هدف

 ADEMوجود یک موقعیت شغلی را به  دی، کارفرما باCIE قیاز طر جوان جویای کار کیاستخدام  ی. براکننددریافت میخود در بازار کار 

 کاندیدمشخصات  و انجام شود دیکه با یفیوظا حاتیتوض ،CIEهمچنین تمایل خود به استخدام یک فرد جویای کار از طریق  اعالم کند و

 اعالم کند.  (ازیمورد ن های، تجربه و مهارتتحصیالت) را رمورد نظ

کند. صندوق اشتغال به طور یم شنهادیرا به کارفرما پ کاندید نیا ADEMاگر فرد جویای کاری با این مشخصات هماهنگی داشته باشد، 

 کند:، موارد زیر را به کارفرما پرداخت میCIEل ماه او 12 یماهانه در ط

 50% باشد، این  رنگ تردر حرفه مربوطه کم ایکارفرما و /  تیدر بخش فعال ،که استخدام شده است یفرد جنسیت )اگر هیااز حقوق پ

 (کندافزایش پیدا می %65مقدار به 

  سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی 

 

 سال سن دارد 30فرد جویای کار که باالتر از  کیاستخدام  یبرا مشوقپرداخت ب( 

کنند، کند را استخدام میسال سن دارد و بیمه بیکاری دریافت می 30فرد جویای کاری را که بیشتر از  یکه به صورت دائم یانیکارفرما

ناخالص و همچنین سهم از حقوق  %80 ماه اول قرارداد، 3کنند. صندوق اشتغال در طول  افتیدر مبلغی به عنوان مشوق کیممکن است 

 .کندیرا پرداخت ماجتماعی برای این مدت کارفرما از حق بیمه تامین 

 

 جویای کار سالخورده و بیکار دائمیافراد ج( 

ق ح ،یخاص طیشراتحت ، ممکن است اند را استخدام کنندکسانی که برای مدتی طوالنی بیکار بوده ای سالخورده کاریکه افراد ب یانیکارفرما

 شود:بیمه تامین اجتماعی طبق قواعد زیر به کارفرما بازپرداخت میحق . بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده را دریافت کنند

 سال سن دارد و برای مدت زیادی بیکار بوده است 30فردی که که بیشتر از استخدام  یبرا ،ساله 2دوره  کی یبرا 

 وده استسال سن دارد و برای مدت زیادی بیکار ب 40فردی که که بیشتر از استخدام  یبرا ،ساله 3دوره  کی یبرا 
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 ساله 45حداقل  کاریب فرد کیاستخدام  یبرا ی،تا سن بازنشستگ. 

 

 شوند.ها فقط طی مدت قرارداد بازپرداخت میحق بیمهماه(،  24ماه و حداکثر  18)حداقل  استخدام با مدت ثابتقرارداد  کیدر مورد 

 

 کم یکار تواناییکارگران با  ایکارگران معلول د( 

 .معلول اختصاص دهند کارگرانرا به  های شغلیموقعیتاز  یدرصد مشخص دیبا ،کارمند دارند 25 از شیکه ب یانیکارفرما

فنی مربوط به پرداخت دستمزد، آموزش  یهانهیاز هز یدولت ممکن است برخ ،برای تطابق با این الزامات انیکمک به کارفرمابه منظور 

 تخصصی مناسب را به عهده بگیرد. زاتیتجه تدارکحمل و نقل و  به کار، یکیزیف یو دسترس هاکارگاه یسازگار ،یاحرفه

 دولت ممکن است موارد زیر را پوشش دهد:

 سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی، اگر برای کارگر معلول، یک کار عادی در ناخالص، از جمله از حقوق  %100تا  %40 نیب

 نظر گرفته شود.

 100% ردیمحافظت شده قرار گ طیمح کیعلول در اگر کارگر م ،از حقوق ناخالص 

  کارگران معلول؛  یبرا یو مواد آموزش تخصصی زاتیتجه دیبه محل کار؛ خر یو دسترس هاتطبیق کارگاه: یاهنهیاز هز یبخش ایتمام

 حمل و نقل به محل کارآموزش؛ 

 روز در سال( 6) شودیدر نظر گرفته م کارگران معلول مرخصی اضافی که برایروزانه با توجه به  مستمری. 

 

 ه( استخدام امن

 بسته به نوع  دهد تایاجازه مها وکارکسببه قانون کار لوکزامبورگ  ،نیرو تعدیلاز  یریجلوگ جهیو در نت مشاغلمحافظت از  یبرا

کاری کوتاه  هایطرحاستفاده کنند. ( chômage partielهای کاری کوتاه مدت )طرح از ی،خاص طیشراتحت ت مواجه شده و المشک

هایی مناسب است که به دلیل از دست دادن یک و یا چندین مشتری اصلی خود و یا وکارکسببرای  یاقتصاد یتگوابس لیبه دل مدت

مدت  از کار کوتاه یاقتصاد یوابستگ لیکه به دل یوکارکسب. هر اندمواجه شدن مشتریان با مشکالت، با مشکالت اقتصادی روبرو شده

ی ٪ از حقوق80. در طول دوره کار کوتاه مدت، دولت کارمندان جلوگیری کند اخراجاز  یاقتصاد لیبه دال کندسعی میکند، یاستفاده م

 %250به  محدود . بازپرداختکندبازپرداخت می وکارکسبکردند، به یم افتیدر ی ساعات بیکاریکارمندان برا به طور معمول را که

 ی که کار انجام شده است،ساعات یبرارا و حقوق  تأمین اجتماعی یهانهیهز دیهنوز هم با وکارسبک .است یاز حداقل دستمزد اجتماع

 پرداخت کند.

 ناشی  یکاریب کمک هزینهدهد که از یها اجازه موکارکسبقانون کار لوکزامبورگ به  ،اخراجاز  یریو جلوگ مشاغلمحافظت از  یبرا

 .مند شوندبهره یخاص طی( تحت شراchômage dû aux intempériesآب و هوا ) از
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  کنند، به دلیل شرایط بد آب و هوایی نامناسب شود، این کار می یساختمان یهاتیسا یکه بر رو ییهاشرکتدر صورتی که محل کار

به آب و  مربوط یکاریدر طول دوره ب به ثبت برسانند. ADEMمندی از این طرح درخواست خود را در توانند برای بهرهها میشرکت

بازپرداخت  وکارکسبساعت بیکاری در ماه( به  17شود )تا سقف دریافت میتوسط کارکنان  موالرا که معی از حقوق %80 هوا، دولت

 کند.می

 برای افراد جویای کار 

 " )حمایت از اشتغال مجدد(Aide au réemploiالف( "

اشتغال  تیممکن است از حما رند،یپذیتر منییرا با حقوق پا یدیجد تیعاز از دست دادن کار در لوکزامبورگ، موق کارگرانی که در پی

ماه متوالی )بر حسب  48حقوق قبلی را برای این افراد به مدت  %90حمایت اشتغال مجدد، پرداخت مبلغی تا سقف مند شوند. مجدد بهره

 کند.ماه تقویمی( تضمین می

 

 ب( مزایای بیکاری

 را داشته باشد: ریز طیشرا دیشخص مربوطه با ،یکاریب بیمه افتیدر رایبودن ب طیبه منظور واجد شرا

 ماه گذشته قبل از ثبت نام در 12 یدر ط ADEMهفته توسط یک یا چند کارفرما استخدام شده  26حداقل برای مدت  دی، فرد با

 ساعت کار در هفته( 16حداقل با ) باشد

 بوده باشد عمدیریاو غ یقرارداد کار فسخ 

 ( یی)به جز موارد خاص با توجه به مقررات اروپا کاری، فرد جویای کار باید ساکن لوکزامبورگ بوده باشد قرارداد فسخ خیدر تار 

  و کار مناسب را قبول کند بازار کار در دسترس باشد یبرا دیبافرد جویای کار 

 

اد افراز  یمیکند. در واقع، کمتر از نیم افتیدررا  ریبیمه بیکاکه فرد  نیست یمعن نیلزوما به ا ثبت نام به عنوان یک فرد جویای کار

 .هستند یکاریب بیمه افتیدر طیلوکزامبورگ واجد شرا جویای کار در

 

 ج( کارآموزی / راهنمایی تخصصی

 ، ممکن استدکننی آموزش کافی به کارآموزان اطمینان حاصل میاز ارائه نکهیا ایدهند و یآموزش مرا  کارآموزان که شخصًا یانیکارفرما

 :دی( باشودمربی نیز نامیده می. کارفرما )دریافت کنند یکمک مال به منظور تالش برای ترویج کارآموزی،

  دسال سن داشته باش 21حداقل 

 تایید شده باشد (یاتاق کشاورز ای تجارتاتاق  ،ی)اتاق بازرگان شایسته انیتوسط انجمن کارفرما 
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 و کمال تخصصی باشد دارای صالحیت 

 

(، این کمک مالی Aide de promotion de l’apprentissageبرای ترویج کارآموزی، کمک مالی دریافت کند )کارفرما ممکن است 

 دهد:موارد زیر را پوشش می

 27% کارآموزی که به کارآموزانی که برای  نهیاز کمک هزDT ،CATP ،DAP ،CCM  وCITP شود.شوند، پرداخت میآماده می 

 40% کارآموزی که به کارآموزانی که برای  نهیزکمک ه زاCCP شود.شوند، پرداخت میآماده می 

 .بازپرداخت بخش حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به کارفرما که برای کمک هزینه کارآموزی پرداخت شده است 

 

 اطالعات تماس 
 باز هستند. 17:00الی  14:00و  11:30الی  08:30ت از دوشنبه تا جمعه از ساع ADEM یهاآژانس

 تماس بگیرید: ADEMشماره تلفن زیر، با  2توانید از طریق همچنین می

 :17:00الی  13:00و از  12:00الی  08:00 دوشنبه تا جمعه از از

 88888 – 247 (352+)برای افراد جویای کار : 

 88000 - 247 (352+)برای کارفرکایان: 
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 شوند.به بعد در قانون کار تنظیم می L.311-1توسط مواد در محل کار  یمنیمسائل مربوط به سالمت و ا

به  دیباها آنکنند و  نیرا در هر بخش از کار تضم مندانکار یمنیو ا سالمتموظف هستند تا  انیقانون کار، کارفرما L.312-1 طبق ماده

ئه مشاوره / کمک ارا در محل کار یمنیو ا سالمتگام مربوط به  در مورد هر مجاز وابسته باشند که به کارفرما یمنیسالمت و ا سیسرو کی

 دهد.می

مربوط به  هایریسکاز  یریجلوگ یبرا ییهاتیانجام دهد، از جمله فعال یمنیو ا سالمتاز  حفاظت یاقدامات الزم را برا تمام دیکارفرما با

دهند.  قیتطب رییدر حال تغ طیشرا بااقدامات را  نیا د،موجو تیبا هدف بهبود وضع دیبا انیکارفرما ،عالوه بر ایناطالعات و آموزش. ، حرفه

و  دپذیر نیستن را که اجتناب ییهاسکیر یابی، ارزهاریسکاجتناب از  رینظ) یخاص کلی نیقوان دیاقدامات، کارفرما با نیا یبه منظور اجرا

 کند.اعمال را  (رهیکارکنان و غبا  یکار طیشرا تطبیق

 

 (Designated Employee) کارمند تعیین شده

)کارمند تعیین شده(" مشخص  Designated Employeeرا به عنوان " (، بسته به تعداد کارمندانشتریب ای) کارمند کی دیکارفرما با

ارمند دارد، ک 50یی که کمتر از قانون، کارفرما نیاستثناء از ا کی. به عنوان کند ذکر شده در باال کمک یقانون تعهداتانجام کند تا به او در 

ن به تنهایی نتواند چنی گری، او دوکارکسباندازه  ای کافی و عدم وجود زمان لیبه دل که، مگر آنتواند خودش این کار را انجام دهدمی

 خواهد بود. یشده اجبار نییتع کارمند کی نییتع ،صورتدر این  محافظتی را به وجود بیاورد،

 

 نماینده امنیتی

گان هیأت نمایندکند. هر  جادیرا ا هیأت نمایندگان کارکنان کباید ی، تحت استخدام داردکارمند  15که به طور منظم حداقل  ییهر کارفرما

ند مسئول حفاظت و دفاع از منافع کارم یتیامن ندهیشده، نما نیی. بر خالف کارمند تعدینما نییرا تع یتیامن ندهینمایک  دیبا کارکنان

 است.

 

 های ریسکفهرستی از موقعیت

های تیاز موقع ی(، فهرستoccupational doctor, médecin du travail) کاردکتر  یبا همکار دیبا توجه به قانون کار، هر کارفرما با

 .فهرست را به روز رسانی کند نیا کباریسال  سهکند و هر  جادیرا اریسک 
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 ,the labor and mines inspectorateاداره بازرسی کار و معادن ) 

ITM) 
( توسط The Labor and Mines Inspectorate, Inspection du travail et des mines, ITMاداره بازرسی کار و معادن )

 به وجود آمد. 2007دسامبر  21قانون 

در مورد  یو همکار یریشگیمسئول پ ITMشوند. ه بعد قانون کار کنترل میب L.611-1مواد ر اساس ب ITMسازماندهی نقش، هدف و 

به  قابل توجه و مسائل مربوط یکار طیمقررات قانون کار، شرادر هماهنگی با  این اداره ن،یکار است. عالوه بر ا قانونمسائل مربوط به 

 کند.ب میرا به سوء استفاده جل جهو تو کندکارمندان را تضمین می یمنیو ا سالمت

ITM ن نمایندگا أتیامور هبر انطباق  مدیریت / هیأت نمایندگان کارکنان برعهده دارد وروابط  در موردرا  یشتریب یهاتیمسئول نیهمچن

هیأت نمایندگان کارکنان"  های کارگری واتحادیه " 27کند. برای کسب اطالعات بیشتر، لطفا به فصل با قانون کار نظارت می کارکنان

 وع کنید.رج

 عبارتند از: ITMاهداف 

 ودخاز کارکنان در انجام حرفه  محافظت و یکار طیدر مورد شرا یو قرارداد یادار ،رگوالتوری ،یمقررات قانوناجرا شدن  اطمینان از 

 توریرگوال ،یانونمقررات ق اجرای یراهکارها برا نیدر مورد موثرتر ی به کارفرمایان و کارمندانو حقوق یارائه اطالعات و مشاوره فن، 

 یو قرارداد یادار

 موجود پوشش داده  یو ادار رگوالتوری ،یقانون مقرراتتوسط  صریحًاکه  ییهاسوء استفاده اها و یجلب توجه دولت به کمبود یبرا

 اند.نشده

 اجرا شدن قوانین استخراج معدناز  نانیاطم 

 در حوزه تخصص خود نامساعدسالم و خطرناک، نا مؤسساتدر  ارائه مجوز طیتوسعه و نظارت بر شرا 

 کنند، چرا که توسط قانون های غیر اروپایی که به صورت غیرقانونی اقامت میاتباع کشوراستخدام به منظور کنترل  یانجام بازرس

 ممنوع است.

 

 Nationalه ملی )که بر عهده دفتر مصالحاست  گریو حل و فصل تمام اختالفات کار یریمسئول جلوگ نیهمچن ITM یبازرساداره 

Conciliation Office.نیستند ) 

فاه رکار و  طیمربوط به شرا یفن ای یقانون تیماه در مورد قاتیتحق ایتمام سواالت مسئولیت  کار و اشتغال ممکن است ریوز ن،یعالوه بر ا

 واگذار کند. ITM را بهکارمندان 

کند، شرکت یعمل م یمل یمقررات فن یبرا یاهیهماهنگ که به عنوان پا ییپاارو یبه طور فعال در توسعه استانداردها نیهمچن اداره نیا

 کند.
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 کند:بر اجرای مقررات قانونی و رگوالتوری در رابطه با موارد زیر، نظارت می نیهمچن ITMاداره بازرسی 

 از سر و صدا در محل کار یریشگیپ 

 ناکخطر هاییسازمواد خاص و آماده گیریکاریبهو  یابیبازار 

 روندیم / ندیآیم ی اروپاجامعه هایکشور ی ازکیاز به / فشار که  مخازن تحت 

 های ساختمانیسایتو مواد  زاتیتجه 

 یکیالکتر هایآسانسور 

 مونومر دیکلرا لینیو در معرض ی کهحفاظت از سالمت کارگران (vinyl chloride monomerقرار گرفته ).اند 

 از قرار گرفتن در معرض سرب آب یطرات ناشفظت از کارگران در برابر خاحم( یblue lead) آن هنگام کار یونی یو اجزا 

 هنگام کاردر  یکیولوژیو ب یکیزیف ،ییایمیاز قرار گرفتن در معرض عوامل ش یاز کارگران در برابر خطرات ناش محافظت 

  خاص یصنعت یهاتیدر فعالجدی خطرات حوادث 

  از قرار گرفتن در معرض آزبست یت ناشاز کارگران در برابر خطرامحافظت (asbestos) در هنگام کار 

 ن و حملبلند کردهای دستگاه 

 و برچسب زدن رنگ، الک الکل، جوهر چاپ، چسب و محصوالت مرتبط یبسته بند ،یطبقه بند 

  های ساختمانیسایت زاتیتجهمواد و از  های ناشیسر و صدادفع 

 فشار مخازن تحت 

 گاز لندریانواع س 

 یازم گازلو 

 یحفاظت فرد زاتیتجه 

 هایاسباب باز ی )بی خطری(منیا 

 خاص یهاتیفعال ایعوامل خاص و  ی ازبرخ تیاز کارگران با ممنوع محافظت 

 ساختمانی محصوالت 

 و مقررات یفن یدر حوزه استانداردها یاطالعات هایفرآیند 

 فشار مخازن تحت 
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د، بر از کارکنان در انجام حرفه خو تیو حما یکار طیمربوط به شرا یقرارداد ای یادار ،رگوالتوری ،یقانون، در مسائل ITMاداره بازرسی 

 کند.کنند، نظارت میکارگران را در تمام مشاغل استخدام می یگونه استثنائ چیکه بدون ه یمؤسسات ایها شرکت ان،یکارفرماتمام 

 ومی نیست.دولت بخش عم مسئول کارمندان، ITMد، اداره بازرسی وجو نیبا ا

 سازماندهی داخلی 
 اختیار وزیر کار و اشتغال قرار دارد.تحت ، ITMاداره بازرسی 

 اداره بازرسی به صورت زیر سازمان یافته است:

 (مدیر و معاونان ری)از جمله مد تیریمد 

  کارگراداره بازرسی( یThe Labor Inspectorate, Inspectorat du travail) 

 یخدمات ادار 

 

م گذارد را انجاها میبر عهده آن ریرا که مد ییهاتیو مسئول کنندمعاونان مدیر به مدیر کمک می؛ رئیس امور اداری را دارد، حکم ریمد

 دهند.می

 ITMوضعیت کارکنان  
افراد مربوطه در حال حاضر کارمندان دولت در چارچوب اداره بازرسی کارگری جدید محسوب وجود ندارد.  گریپست کنترل کننده د

 شوند.می

 بازرسی کار،  بازرسان اصلی کار و بازرسان کار )در سطوح مختلف( کارمندان سوگند خورده دولت هستند. رؤسای

 انداستخدام شده ITMافرادی که توسط  اختیارات 
 اداره بازرسی کارگری یمشترک اعضا اختیارات

ه به منظور دستیابی ب ،( دارندlegitimation cardاسب )یعنی اداره بازرسی که به منظور انجام وظایف خود مدرک پشتیبانی من یاعضا

 اهداف خود، مجاز به انجام موارد زیر هستند:

  ار هرگونه هشدای که تحت نظارت اداره بازرسی کارگری قرار دارد، بدون شرکت و مؤسسههر ورود آزادانه در هر زمان از شبانه روز به

  یقبل

  ها دلیل موجهی برای بررسی توسط که آن (کندها کسی زندگی میکی که در آنامال)به جز ورود به تمام امالکیITM  .ریمددارند 

را به صورت  ی( ممکن است کارکنان اداردر صورتی که از انجام این کار توسط خود مدیر جلوگیری بعمل آید)معاونان مدیر از  یکی ای



 

 : سالمت و ایمنی در محل کار30فصل 

466 

کنترل کنندگان  بهاختصاص داده شده  اراتیاز اخت یبخش ایتا تمام  نندشده به نمایندگی انتخاب ک مشخص یبازرسیک  یو برا یکتب

ها مشکالتی پیش بیآید، کارکنان اداره بازرسی کارگری برای درخواست کمک باید با های آناگر در طول بازدیدرا انجام دهد. 

 رئیس پلیس تماس بگیرند. وها ژاندارمری

 

همچنین  ،( دارندlegitimation cardر انجام وظایف خود مدرک پشتیبانی مناسب )یعنی اداره بازرسی کارگری که به منظو کارکنان

 مجاز به انجام موارد زیر هستند:

 ه طور موثرب یقرارداد ای یادار ،رگوالتوری ،یمقررات قانون نکهیاز ا نانیاطم یبرا ازیمورد ن قاتیتحق ای هابررسی، هاانجام تمام بازرسی 

 شوند.رعایت می

 ی، یادقراردا ای یادار ،رگوالتوری ،یمقررات قانون یشرکت در مورد مسائل مربوط به اجراکارکنان و  او ندگانینما ای کارفرمال از سوا 

 در حضور شاهدان  ای یی وبه تنها

 ایتمنظور بررسی رع به هابدون نیاز به مراجعه آنکار  طیها و اسناد مربوط به شرا، پروندهدفاتر ثبتها، تمام کتاب درخواست ارسال 

 ها ارائه شودهایی از این مدارک به آنی و اینکه کپی و یا نسخهقرارداد ای یادار ،رگوالتوری ،یمقررات قانون

 های ی، بخشنامهقرارداد ای یادار ،رگوالتوری ،یمقررات قانون طبق دیکه با ییهاهیاطالع نمایش درخواستITM یمنیو سفارشات ا 

 باید نمایش داده شوند.شده  نییتع اینوشته شده 

 کردن افرادی که در محل کار هستند از طریق تصاویر افراد نییو تع تیضبط هو 

 مجوز اقامت در صورت لزوم ایکار، اجازه اقامت مجوز ارائه  درخواست (L.614-3 (3) b)). 

 

و تحلیل  یا حمل شده به منظور تجزیهمواد مورد استفاده از  مجاز هستند تا یازرساداره ب ی، اعضااختیارات ذکر شدهعالوه بر حق استفاده از 

های این تجزیه در صورتی که ثابت شود مشکلی وجود دارد، هزینه. گیری کنند، فقط باید کارفرما یا نماینده او را مطلع سازند)آنالیز( نمونه

 و تحلیل را باید کارفرما پرداخت کند.

، های نصبثبت شده در روشحذف نواقص  یبرا ممجاز هستند تا اقدامات الز یبازرساداره  یا، اعضهای ذکر شده در باالعالوه بر قدرت

 بداند.سالمت کارگران  ای یمنیا برای یدیرا تهد این نواقصوجود داشته باشد که  دالیل موجهی، اگر یا کار را انجام دهندتوسعه 

 زیر را دستور دهند:  انجام مواردتوانند یم یبازرس ی ادارهمنظور، اعضا نیا یبرا

 هلت مدر الزم  راتییتغ، کارگران یمنیدر مورد سالمت و ا یقرارداد ای یادار ،رگوالتوری ،یمقررات قانون رعایتاز  نانیاطم به منظور

 شود، انجام شوندها معین میزمانی که توسط آن

 عبارتند از: توقف کار و  یاقدامات نی؛ چنصورت بگیردالوقوع برای سالمتی و ایمنی کارگران، اقداماتی سریع در مورد خطرات قریب

 دنیپس از شن نیهمچن ری. مدهستندساعت معتبر  48حداکثر به مدت اقدامات  نیا؛ که در معرض خطر هستند یافراد از محل هیتخل

محل  یلیتعطو یا  محل هیخلکار و ت یدستور توقف فورتواند در صورتی که سالمت و امنیت کارگران در خطر باشد، می ،نظرات کارفرما

 را بدهد.



 

467 

  ای و لوکزامبورگی هستند، چه در تخصص مؤسسات ایها سازمانو یا  چند متخصص ای کی فنی تحت نظارت ی کهساتیهمه تاستا 

 تایید شوند کارفرما نهیهز، در صورت نیاز توسط وزیر کار و اشتغال و به خارج از کشور

 

، از طریق ارسال نامه سفارشی )ثبت شده( مذکور ماتیض چهل و هشت ساعت پس از اطالع از تصمدر عر تواندینظر م دیدرخواست تجد

ی که دارای چنین حوزه (Administrative Courtی )تواند در دادگاه اداریم نیهمچن میتصم نی. اشود ثبت اشتغالکار و  ریبه وز

 ستابروز چنین مواردی، ممکن ، اما در صورت شده باید اجرا شود خاذات میتصم ،وجود نی. با اردینظر قرار گ دیمورد تجد اختیاراتی است،

 تعلیق شود.

ی کز، به دفتر مرمورد نظر خود راو کارکنان  او ندهینما ایکارفرما سفارشی )ثبت شده(، نامه  قیحق دارند که از طر یبازرساداره  یاعضا

 اداره بازرسی کارگری احضار کنند.

 یااعضرا نقض کند،  یبانک التیتعط ای کشنبهی یروزها کار در، ساعات کاریمربوط به  یقرارداد ارگوالتوری ی ،ینکارفرما مفاد قانو اگر

 ها طبق مقررات مجاز نیست، سریعا کار خود را متوقف کنند.آنکه کار  کارکنان حقوق بگیری دستور دهند کهممکن است  یبازرساداره 

بازرسی  اداره ها بر عهدهآن بر را که نظارت یکار جمع یهامقررات و توافقنامه ن،ینقض قوان باید موارد اداره بازرسی یاگر الزم باشد، اعضا

 هایی به عنوان مدرک ثبت کنند، مگر اینکه به صورت دیگری اثبات شود.گزارش قیاز طر ،استکارگری 

، هیأت نمایندگان کارکنان شرکت کننددر جلسات  توانندمی یبازرس ی ادارهشرکت، اعضا ریمد و مطلع سازی ITMموافقت مدیر  منوط به

 کاری تدوین کنند و مذاکراتی را برگزار کنند. دستور ،ی بحث کنندمورد مسائل داخل ها بخواهند تا دراز آن

 

 هامجازات

 یادار مهیجر کی یمعرف

ITM ها ریمهدستورات مدیر و یا اعضای اداره بازرسی، ج رعایتعدم به دلیل تواند یم اعضای اداره بازرسیاست.  مجازاتاعمال  اختیار یدارا

 باشد.یورو می 25،000تا  25هایی از جریمه های اداری،های اداری را در نظر بگیرند. منظور از مجازاتو یا مجازات

 

 کار و اشتغال یدائم تهیکم

توسعه  یابیو ارز تیسه جانبه مسئول نظارت بر وضع هتیکم نی. اایجاد شد 2007دسامبر  21کار و اشتغال توسط قانون  یدائم تهیکم

 در محل کار است. تیو سالمت و امن یکار طیشرا ،یتیریمد یهاستمیس

 مراجعه کنید. www.itm.luبه نشانی  ITMسایت کسب اطالعات بیشتر، لطفا به وب یبرا

 

http://www.itm.lu/
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 اطالعات تماس 
 

Inspection du Travail et des Mines 

3, rue des Primeurs 

L-2361 Strassen 

Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 - 61 45 

Fax: (+352) 49 14 47 

www.itm.lu

http://www.itm.lu/
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 حلی اعالم کنم؟ورود خود به کشور را به شهرداری م دیچرا با. 1

 Administration communale: bureau de la—داریاداره ثبت احوال شهر) یدر اداره محل دیهمه ساکنان لوکزامبورگ با

population ) اروپا یمنطقه اقتصادنام کنند. شهروندان ثبت (EEA ،EU  +و نیاشتا ختنیل سلند،ینروژ، ا )دیبا سیشهروندان سوئ 

قامت امجوز  درخواست فرآیندبرای گام  نیولا از اتحادیه اروپا، این ریساکنان غ یثبت نام کنند. برا به کشور، ورود روز پس از 8 مدت ظرف

د، پس از ورود به کشور ابتدا در یک اقامتگاه موقت مستقر شوی. اگر پس از ورود به کشور ثبت نام کنیدروز  3 مدت ظرف دیاست و شما با

ت بگیرید که در آن ذکر شده است شما در آنجا اقام "certificat d’hébergementخانه یک مدرک اقامت " شما باید از هتل و یا مالک

ها این نکنند، ولی بیشتر آن نام شما را ثبتهای محلی دارید. اگر شما در یک هتل اقامت داشته باشید، امکان دارد تعداد کمی از شهرداری

سگ داشته  شما دهد. اگریرا ارائه م یکنند، خدماتیم یزندگ یی آنکه در حوزه قضا یکسان یراب دهند. شهرداری محلیکار را انجام می

طور خودکار با پوشش  پوشش به نی. ادیدار یامهیکه پوشش ب دیو اثبات کن همچنین سگ را در اداره محلی ثبت کنیدالزم است  ،باشید

 .دیدامپزشک ببر هب خود یک گواهی پوشش دریافت کنید و سگ را برای معاینه گراز بیمه دیشود، اما شما بایشما ارائه م خانه مهیب

 

 دهد؟. شهرداری محلی من چه خدماتی را ارائه می2

 ، ثبتبرای صدور اجازه واردات وسایل شخصی شما به کشور ی، اسناد گمرکگواهی اقامتمانند  یخدمات ادار تیشما مسئول یمحلاداره 

ها و ابانیاز خ یبرخ ریآب، تعم نیمراقبت بعد از مدرسه، دفع زباله، تأم ،ییو ابتدا یدبستان شیپ التیق، تحصتولد، ازدواج و مرگ، طال

 www.[name of commune].luساخت کلی و بسیاری دیگر از موارد دیگر را بر عهده دارد. ریز

توسط شما و مدارک ارائه شده کنند صحبت می یسیگلان با احتمال زیادو  یآلمان ،یفرانسو هایمقامات شهرداری محلی همگی به زبان

اند، باید توسط های دیگری صادر شدهی که در اصل به زبان( باشد. مدارکیسیانگل ای ،یآلمان ،ی)فرانسو هاتواند به هر یک از این زبانمی

 یک مترجم رسمی ترجمه شوند.

 

 مدارکی را باید به همراه داشته باشم؟چه . 3

 اروپا: هیدشهروندان اتحا

 گذرنامه 

 امضا شده یاصل قرارداد کار 

 (وجودازدواج )درصورت  یگواه 

 اگر مجددًا ازدواج کرده باشید ی( حتوجود)در صورت  گواهی ازدواجطالق و  اصل مدارک 

  کنند.ینقل مکان مکه خانواده است  یاز اعضا کیهر  یتولد برا یگواهاصل 

 (وجود)در صورت  یرانندگنامه گواهی 
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 اروپا: هیاتحاد ریوندان غشهر

 گذرنامه 

 امضا شده یاصل قرارداد کار 

 (وجودازدواج )درصورت  یگواه 

 اگر مجددًا ازدواج کرده باشید ی( حتوجود)در صورت  گواهی ازدواجطالق و  اصل مدارک 

  کنند.ینقل مکان مکه خانواده است  یاز اعضا کیهر  یتولد برا یگواهاصل 

 (وجودورت )در ص یرانندگنامه گواهی 

  ود آدرس خ نیشما در آخر کند( که ثابت آب، برق، گاز)به عنوان مثال قبض  یاروپا: سند هیاتحاد ریکشور غ کیاز لوازم منزل واردات

 .دیاکرده یسال زندگ کیحداقل  به مدت

 نامهمبایعهو  تیاثبات مالک ل،یاتومب اصل اسناد: برای وارد کردن ماشین 

 

 (:دیمراجعه کن 26به فصل  شتر،یاطالعات ب ی کسباروپا )برا هیاتحاد ریغ یرانندگ نامهیگواه رییتغ یبرا 

 یپزشک لوکزامبورگ کیصادر شده توسط  –ماه از زمان صدور آن نگذشته باشد  3که بیش از بهداشت  یگواه 

  توان آن را از سفارت محلی گرفتمی –استشهاد نامه 

 یترجمه قانونباید  نشده باشد،صادر  یسیانگل ای ی، آلمانویفرانس به زباناگر . کنونی نامهمحضری پشت و روی گواهی کپی 

 ارائه شود ی نیزکنون یرانندگ نامهیگواه

  میلی متر 45*35یی اروپا اندازهعکس گذرنامه در 

 در دسترس است یشهردار ساختمان در –که از مدت زمان صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد اقامت  یگواه 

  1450059نامه رانندگی به شماره گواهیدرخواست فرم 

  یورو 30به مبلغ  –باشد نامه قابل تهیه میاز اداره گواهی تمبر مالیاتی که 

 یی معتبرکارت شناسا ایپاسپورت  یکپ 

 

  ود آدرس خ نیآخر شما در کند( که ثابت آب، برق، گاز)به عنوان مثال قبض  یاروپا: سند هیاتحاد ریکشور غ کیاز لوازم منزل واردات

 .دیاکرده یسال زندگ کیحداقل  به مدت

 نامهمبایعهو  تیاثبات مالک ل،یاتومب اصل اسناد: برای وارد کردن ماشین 
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ام به لوکزامبورگ را ی آوردن همسر و خانوادهمجوز کار / اقامت غیر اتحادیه اروپایی من، اجازه ایآ. 4
 دهد؟می

رت، درغیر اینصو. همراه خود بیاوریدخانواده خود را  یاعضا دیتوانیمیا انتقالی درون اتهادیه باشید، بسیار شایسته  رگرکا کیاگر شما 

 ،یسیانگل هایبه زبان ه رااطالعات مربوط ریز تیسا. وبی خود صبر کنیدممکن است شما مجبور باشید یک سال برای آوردن خانواده

 ثبت شود.قبل از ورود به کشور  دیخانواده با یاعضا یونه درخواست برا. هر گدهدبه شما ارائه می یآلمانو  یفرانسو

www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-pays-

tiers/salarie-hautement-qualifie/ 

 

 تواند با استفاده از مجوز کار من در لوکزامبورگ کار کند؟همسر غیر اتحادیه اروپایی من می ایآ. 5

ستگان واب. فقط با ثبت نام کردن، کار کنند انجام موارد خاصی واروپا ممکن است بدون  هیخانواده شهروندان اتحاد یوجود، اعضا نینه. با ا

توانند این ها میشهروندان غیر اتحادیه اروپایی، باید توسط یک کارفرما حمایت شوند و به صورت رسمی درخواست مجوز کار دهند؛ آن

 کارها را در کشور انجام دهند.

 به اقامت در لیما های غیر اروپایی هستند(ها هم اتباع کشورآنخود )که  به منظور مالقات با خانواده که های غیر اروپاییاتباع کشور

 گام زیر را طی کنند: 2ماه هستند، باید  3از  شیمدت ب یلوکزامبورگ برا

  قبل از ورود به کشور: -گام اول 

  اروپاوزارت امور خارجه و  77اقامت موقت از اداره مهاجرت اخذ گواهیدرخواست 

 دنگذرنامه معتبر داشته باش کی 

 موقت، برای اقامت یپس از گرفتن گواهی که برای ورود به لوکزامبورگ نیازمند ویزا هستند: در صورت لزوم باید افراد یبرا 

 درخواست دهند 78D نوع یزایو

 پس از ورود به کشور: -دوم  گام 

 79ی اقامت خود برسانندورود خود به کشور را به اطالع شهرداری منطقه 

 دمعاینه پزشکی انجام دهن 

  رگر حقوق بگیر غیر اروپاییکا کیدرخواست مجوز اقامت به عنوان 

                                                           
77 www.guichet.public.lu/entreprises/en/organismes/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration/index.html 
78 www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-pays-tiers/visa/index.html 
79 www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-
commune/index.html 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-pays-tiers/salarie-hautement-qualifie/
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-pays-tiers/salarie-hautement-qualifie/
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/organismes/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-pays-tiers/visa/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune/index.html
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 سایت زیر مراجعه کنید:به وبلطفا  یسیبه زبان انگل شتریاطالعات بکسب  یبرا

www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-

paystiers/regroupement-familial/index.html 

 

 دهد؟به من اجازه تغییر کارفرما را میکار من  مجوز ایآ. 6

 شود.بخش، یک حرفه، هر کارفرما، اجرا می قانون یک د،یااستخدام شده یاگر شما به صورت محل

 هایی وجود دارد.توانید انجام دهید، محدودیتهایی که میدر دو سال اول، در رابطه با کار د،یدار یاگر کارت آب

 

 دهد؟ی زندگی در یک کشور مرزی را میبه من اجازهاقامت من  مجوز ایآ. 7

روپایی شهروند غیر اتحادیه ا اباشید، و ی اروپا هیشهروند اتحاد کیشما  نکهیمگر ا ،ت دهیدبین مرزی درخواسمجوز کار  یبرا دینه، شما با

 اید.کند، ازدواج کردهکار میاروپا که در لوکزامبورگ  هیشهروند اتحاد کیبا  باشید که

 

 شناسد؟را به رسمیت می همسر عرفی یا پیوند مدنی لوکزامبورگ ایآ. 8

که  یکسان یشوند. برایشناخته نم تیدر لوکزامبورگ به رسمها تمام آن رای، زستا را صادر کرده یمدن یوندپدارد که  یبه کشور یبستگ

)ارتباط بلند مدت(" صادر  relation durableاعالمیه " کیاند، ممکن است کرده یسال با هم زندگ کیاز  شیتوانند اثبات کنند بیم

به ، (prise en chargeخود را تضمین کند، اعالمیه حمایت مالی )همراه  یکشر ی،مالنظر ی، در صورتی که از کار کیشربرای  اشود ی

 تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند.شهرداری محلی شما می .شرطی که فرد یا شریک او، شهروند اتحادیه اروپا باشند

 

 م؟ثبت کنخودم را در لوکزامبورگ  یلیتحص یهاتوانم مهارتیچگونه م. 9

. دهیدانجام  (Ministère de l’Enseignement et de la Rechercheپژوهش ) و عالی تحصیالت توانید این کار را در وزارتشما می

 هاینبه زبا مدارک. اگر در مورد مدارکی که باید ثبت کنید، پیدا کنید یسیو انگل یفرانسه، آلمان هایتوانید اطالعاتی را به زبانمیشما 

 توسط یک مترجم رسمی ترجمه شوند دیبا ،نباشند یفرانسو ای یآلمان

http://www.mesr.public.lu/enssup/homologations/index.html 

 

 

 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-paystiers/regroupement-familial/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/recrutement/ressortissant-paystiers/regroupement-familial/index.html
http://www.mesr.public.lu/enssup/homologations/index.html
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 ؟ثبت کنمرا تولد یک توانم یچگونه م. 10

لی " در شهرداری محétat civilرا به دفتر سجلی " (avis de naissance) کندیماما صادر م ای ستانماریبشما باید گواهی والدت که 

 "bureau de la populationدفتر ثبت احوال " در دیتولد ارائه خواهد شد. نوزاد با ی. هشت گواهکه تولد در آن صورت گرفته است، ببرید

 Caisse nationale des) دفتر مزایای فرزند به کارفرما، دیبا همچنینتولد  یثبت شود. گواه رمحل اقامت پدر و مادشهرداری 

prestations familiales, CNFP ) ارسال شود.سازمان بیمه درمانی و 

 

 . در صورت فوت یکی از اعضای خانواده، چه کاری باید انجام دهم؟11

ام گ نیاولانجام شود. ساعت بعد از مرگ  72 باید در عرض ،ا سوزاندنخاکسپاری ی تمام مراسم اعم از ی،کالبد شکاف عدم نیاز بهدر صورت 

ده کفن و خدمات. هر دو را در شهرداری محل اقامت متوفی ثبت کنید و مرگ ده کفن و دفن را در نظر بگیریدکه یک خدماتاست  نیا

در المللی را صاداد گواهی فوت مورد نیاز ملی و بیندر تمام مراحل پیش رو به شما کمک کنند. شهرداری هر تعتوانند یم دفن و شهرداری،

 کند.می

 

 توانم در کشور بمانم؟طالق بگیرم و بیکار باشم، آیا میاگر من . 12

را روپا ا هیاتحاد تی. اگر شما ملدیبعد از طالق در کشور بمان دیتوانیم ،داشته باشیداروپا را  هیعضو اتحاد هایکشور ی ازکشما ملیت یاگر 

اشید حق حضانت کودکی را داشته باگر ( 2سال متأهل بوده باشید ) 3( شما بیشتر از 1گر )ا دیبمان یدر کشور باق دیتوانیم ،ته باشیدنداش

 ( اگر شما حق مالقات کودک را داشته باشید.3)

 

ور توانم در کش. اگر من اخراج شوم یا به دلیل تعدیل نیرو شغل خود را از دست داده باشم، آیا می13
 بمانم؟

قرر در مبرای ماندن در کشور نیاز به مجوز دارند، و این امر به این بستگی دارد که در یک مهلت اروپا  هیاتحاد ریشهروندان غ ،یبه طور کل

و کشور عض کی تیملشما د. اگر نبر دولت نباش یتیبار مسئولجای جدیدی استخدام شوند یا منابع مالی کافی داشته باشند، به طوری که 

و  (3) باشید ( دانش آموز2) ،باشید اشتغال( کارگر / خود 1) به شرطی که شما دین کشور اقامت کنیدر ا دیتوانیم د،یاروپا دار هیاتحاد

 بیمه درمانی داشته باشید.و پوشش  یمنابع کاف

 

 (CHILDCARE VOUCHERSکوپن مراقبت از فرندان )و  اوالدتوانم برای دریافت حق . چگونه می14
 درخواست بدهم؟

در مورد مدارک . اگر دانلود کنید www.cnpf.lu ز وب سایتا های فرانسوی و آلمانیبه زبان دیتوانمی درخواست دریافت حق اوالد رافرم 

 دیریتماس بگوجود دارد  تیکه در وب سا یاشمارهبا  دیتوانیم ،مورد نیاز برای شما ابهاماتی وجود دارد و نیاز به توضیحات بیشتری دارید

http://www.cnpf.lu/
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 توانید آن را از شهرداری دریافت کنید.باشد و شما میاز روز ثبت نام در دسترس می فرندان از مراقبت کوپن. ها مراجعه کنیدبه دفاتر آن ای

کمک سطح  ر شده است را، ارائه دهید، چرا کهفیش حقوقی سه ماه اخیر خود و یا قرارداد کاری که در آن حقوق ساالنه شما ذک دیشما با

 یهاتیفعالاز  یمراقبت روزانه، مراقبت بعد از مدرسه و برخ یتواند برایم فرندان از مراقبت کوپن درآمد شما دارد.میزان به  یبستگ هاهزینه

 21تا سقف و  مرخصی بگیرندساعت  3مدت  در هر هفته بهتوانند میهر کودک ازای ها در استفاده شود. همه خانواده درسی فوق برنامه

 ساعت کمک هزینه دریافت کنند. 

 

 ؟آموزشی لوکزامبورگ اطالعات کسب کنم ستمیتوانم درباره سیچگونه م. 15

 التیتحص یکمک کند. برا ییو ابتدا یدبستان شیبه شما در مورد آموزش پ تواندمیاست که  یک بخش آموزشی یشما دارا یمحل شهرداری

 www.cpos.public.lu( به نشانی orientation scolaires’Centre de psychologie et d) CPOSتوانید با شما می طهمتوس

را به زبان  یاطالعات دیتوانیم نیفرزندتان کمک خواهد کرد. شما همچن ین مدرسه برایکردن بهتر دایبه شما در پ CPOSتماس بگیرید؛ 

 www.lssg.luبه آدرس  (Luxembourg Schools Support Group) لوکزامبورگمدارس  یبانیگروه پشت تیسادر وب یسیانگل

 .دیمراجعه کن 37لوکزامبورگ، به فصل  آموزشی ستمیدر مورد س شتریکسب اطالعات ب یبرا لطفا .دیکن دایپ

 

 CCSS (CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉاجتماعی  گی به مرکز مشترک تأمین. وابست16

SOCIALE و صندوق ملی سالمت )CNS (CAISSE NATIONALE DE SANTÉ برای من چه حقوقی را به )
 آورد؟ارمغان می

موجود است. اطالعات در  www.cns.lu/assuresسایت ی در وبسیو انگل ی، آلمانویفرانس های، به زباناطالعات در مورد طرح سالمت

 ازیدو طرح به کمک ن درک هر یک از این یاگر براموجود است.  www.ccss.luسایت در وب تأمین اجتماعی به زبان فرانسویمورد 

 ذکر شده است، مراجعه کنید. www.ccss.luسایت آن در وبآدرس ی که های اجتماعبه دفتر بیمه دیتوانیم د،یدار

 

 توانم همسر و خانواده خود را تحت پوشش بیمه درمانی قرار بدهم؟یچگونه م. 17

ربوطه مرا از نهاد  E401وده باشد، باید سند مشغول به کار باروپا  هیاتحاد هایکشور ی ازکیاگر همسرتان قبل از ورود به لوکزامبورگ در 

د آن نهابا  میبه طور مستق دیبخواه CNS از د،یسند مشکل دار نیاشما برای دریافت اگر در کشوری که از آن آمده است را دریافت کند. 

کار . کودکان به طور خودخواهد بود ایاضافه کردن او در بیمه درمانی شما کار ساده فرآیند، شاغل نبوده است. اگر همسر شما تماس بگیرد

 گیرند.تحت پوشش بیمه درمانی یکی از والدین شاغل )پدر یا مادر( قرار می

 

 کنم؟ افتیخود را در یاتیتوانم کارت مالیچگونه م. 18

 ( ثبت نامCCSS) اجتماعی تأمین مشترک مرکز ، شما را درشما یکارفرما د،یکنیکار خود را در لوکزامبورگ شروع م شما که یهنگام

کار، این حدود دو هفته از ثبت نام و شروع پس از گذشت  اگر حال، نیبا ا .به دست شما برسدبه طور خودکار  دیبا یاتی. کارت مالکندمی

http://www.cpos.public.lu/
http://www.lssg.lu/
http://www.cns.lu/assures
http://www.ccss.lu/
http://www.ccss.lu/
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را از  یآلمان ایزبان فرانسه  هفرم درخواست ب دیتوانیم کارت را دریافت نکردید،

http://www.impotsdirects.public.lu/formulaires/fiches_d_impot/index.html برای درخواست کارت و  دیدانلود کن

برای صورت خودکار به  زین دیکارت جد کی ی خود را تغییر دهید،کارفرما او یآدرس اگر پس از درخواست، شما  مالیاتی درخواست دهید.

 ود.شمیارسال شما 

 

 بازنشستگی کشوری اطالعات کسب کنم؟در مورد حقوق توانم . از کجا می19

برای فهمیدن این که مسئول مستقیم پرونده . بگذارید قرار مالقات کی یحقوق بازنشستگی، با دفترمشاوره شخص ی یکبرا دیتوانیشما م

www.cnap.lu/contact/votre-توانید کد تأمین اجتماعی خود را در ا او چیست، میهای ارتباطی بشما چه کسی است و راه

/person-contact-your-sachbearbeiter-ihr-gestionnaire .وارد کنید 

 

 شوند؟د متخصص انگلیسی زبان، کجا استخدام میافرامشاغل: . 20

، ترابریبخش  ،یدر بخش مالبسیاری  زبان یسی، مشاغل انگلدر لوکزامبورگ قرار دارند یالمللنیب یهااز شرکت یادیکه تعداد ز ییاز آنجا

 یهافرصتمشاهده  ی. براد دارد، وجوکنندیها کار مبخش نیا باکه  یبانیپشت یهاو سازمان COMITش بخ ،یالمللنیب یهاسازمان

، www.efinancialcareers.lu ،www.ictjob.luهای سایتدر وب دیتوانی(، مرهیو غ یحسابدار ،ینمربوطه )قانو یهادر حوزه یشغل

Monster (http://english.monster.lu)  دهی. ممکن است اجستجو کنید مستقر در لوکزامبورگ یهاشرکت نیآنال یهاتیساوبو 

همانند هر وقت . دیثبت نام کن کاریابی تخصصی آژانس کیدر  های خود و شعل مورد نظرتان،با توجه به مجموعه مهارت باشد که یخوب

شغل شما  یدر جستجو یتواند کمک خوبیم AMCHAM رینظ ییهاسازمان ایها و دوستان و خانواده قیاز طر جاد رابطهای، دیگری

 ( را نیز چک کنید.L’Agence pour le développement de l’emploi) ADEMشد. همچنین، با

مشاوران  ،لوکزامبورگ یدر اتاق بازرگان Espace Entreprisesمرکز اطالعاتی  ؟و شغل خود را ایجاد کنید وکارکسبآیا مایل هستید تا 

ها به نشانی سایت آنراهنمایی کنند ) به وب فرآیندتوانند به صورت رایگان شما را در مورد کل ی دارد که میزبان یسیانگل

/essbusin-my-up-www.cc.lu/en/starting  کار در واندازی کسب"راه 8مراجعه کنید(. برای کسب اطالعات بیشتر، لطفا به فصل

 لوکزامبورگ" مراجعه کنید.

 

 کنم؟ دایپلوکزامبورگ  و اقتصاد مؤسسات ،هااستیس موردرا در  ی زبانسیتوانم منابع انگلیم. از کجا 21

AMCHAMبا ی، در همکار OLAI ، لوکزامبورگآژانس پذیرش و یکپارچگی (Luxembourg Reception and Integration 

Agency, Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration)، دوره شبانه تحت عنوان " کی Exploring the 

social, political and business environment of Luxembourg: What you need to know about 

Luxembourg’s economy (لوکزامبورگ در مورد اقتصاد دیبا شما که یزیلوکزامبورگ: چ یو تجار یاسیس ،یاجتماع طیمح یبررس 

 شود.یم سیجلسه در هفته تدر کی به صورت جلسه است که 7شود و شامل یدوره دو بار در سال برگزار م نیاکند. برگزار می بدانید("

 مراجعه کنید. www.lsc.lu/amchamاینترنتی این دوره به نشانی  توانید به صفحهبرای کسب اطالعات بیشتر، می

http://www.impotsdirects.public.lu/formulaires/fiches_d_impot/index.html
http://www.cnap.lu/contact/votre-gestionnaire-ihr-sachbearbeiter-your-contact-person/
http://www.cnap.lu/contact/votre-gestionnaire-ihr-sachbearbeiter-your-contact-person/
http://www.cnap.lu/contact/votre-gestionnaire-ihr-sachbearbeiter-your-contact-person/
http://www.efinancialcareers.lu/
http://www.ictjob.lu/
http://english.monster.lu/
http://www.cc.lu/en/starting-up-my-business/
http://www.lsc.lu/amcham
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ارائه  یسیرا به زبان انگل یمل یاسیو س یوجود دارد که اطالعات مربوط به اخبار اقتصاد نیآنال سیدر حال حاضر دو مجله و دو سرو

قابل دانلود ( www.amcham.luاست و از سایت آن ) AMCHAMکه متعلق به  xionConne( مجله 1که عبارتند از: ) دهندیم

 Delanoسایت در وب اخبارها برای خرید موجود است )همچنین که در تمام کتابخانه Maison Moderne’s Delanoه ( مجل2است؛ )

 www.wort.lu/enبه نشانی  Luxemburger Wort زبان یسیانگل تیساوب( 3در دسترس هستند(؛ ) www.delano.luبه نشانی 

 است. در لوکزامبورگ یالمللنیجامعه ب برایو مستقل است  نیآنال یخبر سیسرو ک(، که یwww.chronicle.lu) Chronicle (4و )

 و همکاری سایت سازمانتوانید با وب، شما میلوکزامبورگ گذاری استیس هایفرآیند در مورد اقتصاد و یرونیالملل و بنیب دگاهید یبرا

 و همکاری های کارکنان سازمانهای کاری و بررسینامه که در آن دیت کنمشور( www.oecd.org/luxembourgاقتصادی ) توسعه

به تمام  دیتوانی، شما ملوکزامبورگپس از ثبت نام در کتابخانه دانشگاه  .شوندیم بارگذاریبه طور منظم ها اقتصادی در مورد کشور توسعه

ثبت نام برای تمامی افراد در . دیداشته باش یدسترس z.lu-www.a تیساوب قیاز طر کیکل کیو با  گانیها به صورت راگزارش نیا

تنها کار مورد نیاز مراجعه و درخواست دریافت کارت کتابخانه و  نی، بنابرانیست انیدانشجویعنی فقط مخصوص ، دسترس و رایگان است

 لوکزامبورگ ییاروپا ونیسیدر صفحه کم ،ات مربوط به اروپا در مورد لوکزامبورگتمام اطالع ن،یعالوه بر ااست.  نیآنال یدسترس یکدها

(http://ec.europa.eu )پول یالمللنیصندوق ب تیسادر وب رانهروشنگ یهالیو تحل هیموجود است. تجز (International 

Monetary Fund, IMFی کیالکترون خانهکتاب دیتوانیها مآن یابی بهدست ی. برا( در دسترس استIMF 

(www.elibrary.imf.org.را مرور کنید ) 

. دبه احتمال زیاد، این روند به همین صورت ادامه دار منتشر شده است، و یسیبه زبان انگل یعلم اتینشر ی ازتعداد روزافزون ،یدر سطح مل

 ,Luxembourg Institute for Socio-Economic Researchی لوکزامبورگ )اقتصاد-یاجتماع قاتیتحق مؤسسه امر در مورد نیا

LISERی )آمار و مطالعات اقتصاد یمل مؤسسه یبرا ( وNational Institute for Statistics and Economic Studies, 

STATECها مراجعه کنید )ط به آنمربو یهاتی، به سامؤسسات نیات اینشر نیاطالع از آخر ی. براکند( نیز صدق میwww.liser.lu 

از کند و یرا دنبال م یروندچنین  زی. دانشگاه لوکزامبورگ ندیثبت نام کن هاآنخبرنامه  افتیدر یبرا ا( و یwww.statec.public.luو 

)به زبان  http://orbilu.uni.lu/?locale=enتوان به تمام تحقیقات آن دسترسی پیدا کرد: " دانشگاه، میOrbiluxم "پلتفرطریق 

 .دیمحدود کن ی، تحقیق خود رادر سمت چپ صفحه اصل "Disciplineلینک " با استفاده از دیتوانیشما مانگلیسی نیز موجود است(. 

سیاسی در  مؤسسات)درباره ...  About… Political Institutions in Luxembourgبروشور تحت عنوان " کی ت،یدر نها

از مؤسسات کشور و  یکل ینما کیبروشور  نیادانلود کنید.  .luwww.luxembourg.publicسایت از وب دیتوانیرا م لوکزامبورگ("

 دهد.نشان میرا  گریکدیها با نحوه ارتباط آن

 

 درک کنم؟بهتر توانم فرهنگ لوکزامبورگ را یچطور م. 22

 Newcomer Orientationواردان )آشناسازی تازهساعته  6که در دوره  میکنیم هیماه اول شما در لوکزامبورگ، ما توص 6در طول 

Course،)  توسط یعموم سیسرو کیکه به عنوان AMCHAM (www.amcham.luارائه می ) بار در ماهی یکحداقل شود و

 Office Luxembourgeois deدفتر  ن،یشنبه. عالوه بر ا ، شرکت کنید.شودیم سیتدر Kirchbergی در اتاق بازرگانساختمان 

l’Accueil et de l’Intégration (OLAIی )طی آن به افراد خارجی مستقر دردهد که یرا ارائه م یکپارچه سازیقرارداد  ک 

دهد ارائه میدوره دو ساله  کیطول  جلساتی را برای آشناسازیزبان، اطالعات و  یهابه دوره یلوکزامبورگ دسترس

(www.olai.public.luدر وب .) سایتpublications/1138816http://www.gouvernement.lu/در مورد  هایی، کتابچه

http://www.amcham.lu/
http://www.delano.lu/
http://www.wort.lu/en
http://www.chronicle.lu/
http://www.oecd.org/luxembourg
http://www.a-z.lu/
http://ec.europa.eu/
http://www.elibrary.imf.org/
http://www.liser.lu/
http://www.statec.public.lu/
http://orbilu.uni.lu/?locale=en
http://www.luxembourg.public.lu/
http://www.amcham.lu/
http://www.olai.public.lu/
http://www.gouvernement.lu/1138816/publications
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 توان به صورتیها را مس است. آنچند زبان در دستر به لوکزامبورگ یهافرهنگ و سنت است،یخ، سیاز موضوعات مربوط به تار یاریبس

 شما سفارش داد. ها را به منظور ارسال به خانهآنرایگان دانلود کرد و یا نسخه چاپی 

در  جیرا گفتاری زبان 5 ارتباط برقرار کردن به طور موثر به ییدر لوکزامبورگ، توانا بهتر درک و عملکرد یکی از موارد کلیدی برای

یک راهنمای آموزش زبان مبتدی  است. ما برای بررسی و استفاده شما،( یو پرتغال یسیانگل ،یآلمان ،ی، فرانسویگلوکزامبورگ )لوگزامبور

لطفا برای کسب اطالعات ، در حال ساخت است نیز آموزش زبان یراهنما نیا ینسخه صوتهمچنین . ایمارائه کرده کتاب نیا 36در فصل را 

 مراجعه کنید. learning-http://www.amcham.lu/language/ی به نشان AMCHAMیت سابیشتر، به وب

 

 پیدا کنم؟ یسیزبان انگلرا به  یاخبار محلتوانم . از کجا می23

، www.wort.lu/en ،www.delano.luدهند: هستند که اخبار محلی را به زبان انگلیسی ارائه می تیساوب یتعداد

www.chronicle.lu همچنین رادیو ،Ara (Radio Araاخبار و اطالعات ساعتی خوبی را به زبان انگلیسی ارائه می )( 102 ,9 کند

FM) 

 

 رانندگی کنم؟ام یخارج یرانندگ نامهیتوانم با گواهیم ایآ. 24

هنگام ثبت نام  هاشهرداریاز  ی. برخدیثبت کنSNCA (www.snca.lu )نامه اتحادیه اروپا دارید، فقط باید آن را در شما گواهیاگر 

کنید و سپس این گواهی را همراه با کپی برابر  اقامت یگواهدرخواست  دیباشما صورت  نیا ری، در غدهنداین کار را برای شما انجام می

باید آن را به  د،یاروپا دار هیاتحاد ریغ نامهگواهی. اگر شما یی خود ارسال کنیدکارت شناسا ایاز گذرنامه  کپی کنامه خود و یاصل گواهی

 با این حال، .پس از ورود به کشور انجام دهیدسال کعرض یرا در کار  نیا دیشما با دو حالت،. در هر نامه لوکزامبورگی تغییر دهیدگواهی

مراجعه  26داشته باشید. )برای کسب اطالعات بیشتر، لطفا به فصل ماه اقامت  6مدت به شود که شما یصادر م در صورتیمجوز تنها  نیا

 کنید(.

 

و این بیمه باید شامل چه  تهیه کنمباری مستأجر را اجبیمه  ای خودبرای مسکن اجاره توانمیکجا م . از25
 چیزهای باشد؟

گران مختلف مهیب هایگفتهاز  دیتوانیو شما م ی موجود استسیانگل و ویفرانس هایبه زباناطالعات ،www.assurances.lu تیساوبدر 

شود و خساراتی را که آپارتمان شما به اموال همسایه میشخص ثالث  مهیشامل بنامه این بیمهه ک دیحاصل کن نانی. اطماستفاده کنید

زمانی که چرخ دستی فروشگاه از دست شما رها شده و به یک ماشین  بیمه شخص ثالث همچنین مواردی مانند. دهدزند، پوشش میمی

گران ریسک خود را تقسیم دهد. تمامی بیمهایه را بشکند، را پوشش میپارک شده آسیب بزند و یا فرزندتان با توپ فوتبال شیشه همس

های تر از ارزش موارد بیمه نشده باشید. حواستان باشد که هزینهکنند، بنا بر این مراقب باشید در هنگام محاسبه مفاد بیمه شما کممی

آیند. در نظر بگیرید که در مواردی مانند اثاث خانه به حساب می وسایل آشپرخانه را در مفاد بیمه لحاظ کنید، چرا که این وسایل به عنوان

http://www.amcham.lu/language-learning/
http://www.wort.lu/en
http://www.delano.lu/
http://www.chronicle.lu/
http://www.snca.lu/
http://www.assurances.lu/
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ها، جواهرات، اسباب بازی کودکان را ازدست ها، کفشآتش سوزی، عالوه بر اثاث منزل، ممکن است تمام متعلقات شخصی مانند لباس

 بدهید.

 

 واردان برای اتباع کشورهای غیر اروپاییآشناسازی تازه ی رایگانهادوره

AMCHAM اندازی مفتخر به اعالم راه"Newcomers Orientation Courses for Third-Country Nationals (ی هادوره

 تیتحت نظارت و حماواردان" ی "آشناسازی تازهها. دورباشدمی 2015در دسامبر " واردان برای اتباع کشورهای غیر اروپایی(آشناسازی تازه

آژانس پذیرش و )صندوق یکپارچه سازی، پناهندگی و مهاجرت(" Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF ی "مال

های انگلیسی به زبان دوره نیا ،یمال یهابا توجه به مشخصه باشد.( میOLAIو یکپارچگی لوکزامبورگ/وزارت خانواده و یکپارچه سازی )

 کنند، ارائه شده است.قانونی در لوکزامبورگ اقامت می و پرتغالی و برای شهروندان غیر اتحادیه اروپایی که به صورت

اطالعات ثبت برای  شود.برگزار میشرکت کنندگان  یبرابه صورت رایگان  (یدوره پرتغال 6و  یسیدوره انگل 6) در سال بار 12ها دوره نیا

 یاگر کسمراجعه کنید.  http://www.amcham.lu/events/به نشانی  AMCHAM تیسادر وب هاید در بخش رویدادتوانینام م

ارجاع  AMCHAMیت ساثبت نام به وب یها را برالطفا آن ،شناسیدرا می استها دوره نیو عالقه مند به شرکت در ا طیکه واجد شرا

  دهید.

http://www.amcham.lu/events/
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  32 فصل
  شخصی ایهمالیات
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 یکل اطالعات 
 ستمیدر مورد س یکل ییبخش در نظر دارد راهنما نیآمده است. ا ریلوکزامبورگ در ز یشخص یهااتیدر مورد مال یاز اطالعات اساس یبرخ

های خاص قعیتدر مورد مو که افراد شودیم هیپوشش دهد و توص تواندیرا نم یلوکزامبورگ را به افراد بدهد، اما همه موارد احتمال اتیمال

 رییاست و ممکن است تغ 2015 هیژانو 1 خیمشورت کنند. اطالعات مربوط به قانون مربوطه در تار شخصی اتیمتخصص مالخود با یک 

 کند.

 یاتیمالسال  
 شود.وب میمحسدسامبر  31تا  هیژانو 1از  یاتیسال مال نیبنابرا ،کندبر حسب سال تقویمی محاسبه می را مالیات بر درآمد لوکزامبورگ

 بندی اتیحوزه مال 
لوکزامبورگ گزارش  یاتیاظهارنامه مال را دردرآمد خود در سراسر جهان  دی( بادیمراجعه کن 6.  1.  32 لوکزامبورگ )به بخش ساکنان

باشد،  در دسترس کاهش مالیاتی تحت معاهدات مالیاتی ممکن است باشد، ی مشمول مالیاتگریکه درآمد در کشور د یدهند. در موارد

است  ییکایامر مخصوصًا مربوط شهروندان آمر نیاشود.  یمورد به مورد بررسه صورت ب دیدارد و بابستگی  یشخص طیبه شرا امر نیاما ا

ت از پرداخ یریجلوگ یبرا یاتیقرارداد مال طیاز شرا دیو با شوندیممشمول مالیات متحده  االتیدرآمد خود در سراسر جهان در ا یکه برا

 ت مضاعف استفاده کنند. مالیا

داشته را  یخاص یارهایمعغیر ساکنان . اگر شوندیم اتیمشمول مال زامبورگاز منبع درآمد خود در لوک ،ساکن در لوکزامبورگ ریافراد غ

یدا وجود دسترسی پهای مالیاتی مها به تمام معافیتدر نتیجه آنرفتار شود و  ساکنان همانند هاآنبا  شودیم یاتیمقاصد مال ی، براباشند

 کنند.می

 بندی اتیمال یمبنا 
 باشد:می اتیدسته درآمد مشمول مال 8 یدارای، شخص یاتیاهداف مال یبرا لوکزامبورگ

 (نبدیرا بب 2.  32) بخش  یدارو جنگل یکشاورز 

 (دینیرا بب 2.  32)بخش  رانیمد یهانهیمستقل، از جمله هز یهاحرفه 

  (دینیرا بب 2.  32 )بخش وکارکسب ایدرآمد حاصل از تجارت 

 (دینیرا بب 4.  32 اشتغال )بخش حاصل از درآمد 

 (دینیرا بب 3.  32/ سود سهام( )بخش  بهره) یگذارهیسرما حاصل از درآمد 

 (دینیرا بب 5.  32)بخش  یبازنشستگ حاصل از حقوق درآمد 

 (دینیرا بب 6.  32اجاره )بخش  حاصل از درآمد 

 (دینیرا بب 7.  32)بخش  هیجمله سود سرمااز  متفرقه، هایدرآمد 
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باال  یهااز دسته یکیکه در  یهر درآمدشود. از مبلغ ناخالص دریافتی کسر میمجاز  هایی درآمد خالص در هر دسته، هزینهبرای محاسبه

 (.یکشدر قرعه هبرنده شدمبالغ )مثاًل  شودینم اتیمشمول مال رد،یقرار نگ

شوند )در (، درآمد خالص هر دسته با یکدیگر جمع میadjusted gross income, AGIالص تعدیل شده )ی درآمد ناخبرای محاسبه

 دیگر محاسبه شود(.دسته حاصل از  انیزبعصی موارد، درآمد حاصل از یک دسته میتواند بجای 

ی درآمد مشمول مالیات وجود برای محاسبه AGIالعاده از های فوقهای مالیاتی و هزینه، امکان کم کردن معافیتاتیاز محاسبه مال قبل

 را ببینید(.  8.  38دارد )بخش 

 یاتیمال یهانرخ 
اضافه مالیات صندوق اشتغال  کی. کندی٪ را اعمال م40٪ تا 0از  اتیبا نرخ مال یتصاعد اتینرخ مال ستمیس کی لوکزامبورگ

(Employment Fund Surchargeبه میزان ) مؤثر اتینرخ مال ممکن است که شوداضافه می ، به این مبلغیینها اتی٪ مال9 ای٪ و 7 

 .افزایش دهد٪ 43.6تا را  کلی

 به صورت زیر هستند: 2015های مالیات سال نرخ

 نرخ ترکیبی )نهایی( اضافه مالیات اشتغال نرخ مالیات تا مبلغ )یورو( از مبلغ )یورو(

0 11،265 0 7 0.00 

11،266 13،173 8 7 8.56 

13،174 15،081 10 7 10.70 

15،086 16،989 12 7 12.84 

16،990 18،897 14 7 14.98 

18،898 20،805 16 7 17.12 

20،806 22،713 18 7 19.26 

22،714 24،621 20 7 21.40 

24،622 26،529 22 7 23.54 

26،530 28،437 24 7 25.68 

28،438 30،345 26 7 27.82 

30.346 32،253 28 7 29.96 

32،245 34،161 30 7 32.10 

34،162 36،069 32 7 34.24 

36،070 37،977 34 7 36.38 

37،978 39،885 36 7 38.52 

39،886 41،793 38 7 40.66 

41،794 100،000 39 7 41،73 

100،001 150،000 40 7 42.80 

 43.60 9 40  150،000بیشتر از 
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ی اتیتعادل مال هایرکتمشا /( DEPENDENCE INSURANCE) یوابستگ مهیب 
(TAX BALANCING CONTRIBUTION) 

 مشارکت %0.5نیز، ملزم به پرداخت  2015و از سال  ی هستندوابستگ مهیب مشارکت %1.4افراد ملزم به پرداخت  ،پایه اتیبر مال عالوه

به فصل )گردند. قوق بازنشستگی کسر میها از طریق حق بیمه تأمین اجتماعی، از درآمد اشتغال و حد. این مشارکتهستن یاتیتعادل مال

 .دنشویپرداخت م یاتیاظهارنامه مال قیاز طر گرید یهادرآمد های ناشی ازمشارکت(. مراجعه کنید 33

 اقامت 
 ورود خود به لوکزامبورگ: خیکه از تار شودیساکن محسوب م یفرد

 کند. یت استفاده و نگهدارمحل اقام نی( محل اقامت دائم در لوکزامبورگ داشته باشد و از االف

 .(کوتاه مدت هایغیبت )بدون در نظر گرفتن ماه در لوکزامبورگ حضور مستمر داشته باشد 6مدت  ی( براب

 

های مالیاتی باید برای تعیین موقعیت و وضعیت فرد نسبت به پیمان ،باشدساکن  یگریدر لوکزامبورگ و در کشور د شخص در شرایطی که

 کونت، به معاهدات مالی موجود بین کشورهای مربوطه توجه شود.های محل سدر کشور

 شود.، ساکن لوکزامبورگ محسوب نمیاقامت را نداشته باشد یفوق برا طیاز شرا یکی شخص اگر

 مشترک اتیمال 
احد اظهارنامه و کیها براساس درآمد مشترک آن نیبنابرا دهند،یم اتیاند، به طور مشترک مالکه ازدواج کرده ساکن دهندگان اتیمال

 به طورتوانند ( میRegistered civil partnersدر صورتی که شرایط خاصی برقرار باشد، شرکای مدنی ثبت شده ). شودیگزارش م

 پرداخت کنند. اتیمشترک مال

به صورت خودکار تحت  ،است رساکنیغ یگریاز همسران ساکن است و د یکیکه  یموارد ای د،انکه ازدواج کرده رساکنیغ دهندگان اتیمال

ها شوند، مگر اینکه تحت شرایط خاصی و در صورت انتخاب خود آنها به صورت مشترک مالیات بندی نمیگیرند و آنیک پرونده قرار نمی

 این امر صورت گیرد.

 به صورت مشترک مالیات دهند. یستیبا دهندگان اتیطالق، مال ایدر سال ازدواج 

 یاتیمال یهاکالس 
 دارد: اشیشخص تیبه موقع یبستگ شود،یاعمال م هر شخص در موردکه  یاتیالم کالس

 مجرد:        1ی اتیمال کالس

 سال سن دارند 64ی که در آغاز سال بیش از دهندگان اتیکودک / مالبا :     مجرد1Aی اتیمال کالس
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 در صورت درخواست(مدنی  و شرکایمتأهل )        :2ی اتیمال کالس

 

به طور مشابه، در صورت مند شوند. بهره 2توانند برای مدت محدودی پس از طالق از کالس مالیاتی می نیاز طرف کیالق، هر صورت ط در

 مند شود.بهره 2برای مدت محدودی از کالس مالیاتی  تواندیم در قید حیاتمرگ همسر، همسر 

 یاتیمال یهاکارت 
ها به صورت خودکار توسط کند. این کارترا مشخص می شودیحقوق اعمال مبر را که  یخاص هایمعافیتو  یاتیکالس مال ،یاتیمال کارت

 شوند.اداره مالیات صادر می

ی اصلی اتیکارت مال کیکه هر دو همسر مشغول به کار هستند(، تنها  یمشاغل متعدد هستند )از جمله موارد یکه افراد دارا یهنگام

(primary )گرید یاتیمال یهاکارت تمام .شودیصادر م ( فرعیadditional) را 33٪ / 21٪ / 15ثابت  مالیاتی تکلیفی هستند و نرخ ٪

های تتواند در پایان سال منجر به بدهی مالیاتی شود، چرا که معمواًل مالیااین امر می دهندگان، اتیاز مال یاریبس ی. براکننداعمال می

قابل  تواندیم ی در پایان سال،اتیاظهارنامه مال های پرداختی توسطچرا که مقدار مالیات ،ودب هااتیمراقب مال دیبا تکلیفی، ناکافی هستند.

 (.مشاهده کنید 10.  32توانید یک نمونه از محاسبه مالیات را در بخش شما میتوجه باشد )

 درآمد حاصل از کارآفرینی 
 .شودمی یبنددرآمد مستقل طبقه ای وکارکسبدرآمد  ،ید کشاورزدرآمی، بسته به ماهیت فعالیت، به عنوان حاصل از خود اشتغال درآمد

ه ارائه اظهارنامه مالیاتی تطبیق داد فرآیندشود و از طریق مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی به صورت تخمینی در طول سال پرداخت می

 شود.می

 (DIRECTOR’S FEESان )ریمد یهانهیهز 
 .یی در نظر گرفته شودنها تواندیم اتیمال نیدر موارد خاص، ا .باشدشمول مالیات تکلیفی میم %20ان به میزان ریمد یهانهیهز

 یگذارهیسرما حاصل از درآمد 
 شود.بهره و سود سهام دریافت شده میعمدتًا شامل  یگذارهیسرماحاصل از  درآمد

 بهره 
شوند مشمول مالیات تکلیفی می %10شود، به میزان دریافت میهایی که توسط یک فرد ساکن لوکزامبورگ از یک نهاد لوکزامبورگی بهره

شوند یگیرند، در اظهارنامه مالیاتی ذکر مقرار می %10باشد. درآمد حاصل از بهره که خارج از این رژیم و این مالیات نهایی این درآمد می

 شوند.و مشمول نرخ مالیات نهایی می
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 های حاصل از نهادهای موجود در کشورهای عضو اتحادیهمالیات درآمد %10برای اینکه این  انندتویلوکزامبورگ م نی، ساکنخاصموارد  در

نابراین بای وجود دارد، ها، قوانین سختگیرانهاروپا را هم در بر بگیرد، درخواست بدهند. در مورد زمان مناسب برای ارائه این گونه درخواست

 بهتر است که در این مورد مشاوره بگیرید.

 سود سهام  
 .شوندمالیات تکلیفی می %15مشمول  ،لوکزامبورگ ساکن در یهاشرکتپرداخت شده توسط سهام  سود

عضو خاص  یهااز شرکت یشده از برخ افتیاز سود سهام در %50 اگرچه شوند،یم بندیمالیات اتیمال یینها یهانرخ بر اساسسهام  سود

 معاف هستند. اتیاز مال اند،هایی که با لوکزامبورگ معاهده مالیاتی منعقد کردهکشور ساکن در یهاشرکت نیاروپا و همچن هیاتحاد

یورو برای هر مالیات دهنده قابل کسر کردن هستند.  25ی به میزان حداقل گذار درآمد سرمایهکسب مربوط به  ی متحمل شدههانهیهز

ائه خود را ار که به صورت مشترک اظهارنامه یافراداین مبلغ برای ف است )معا اتیاز مال ی،گذارهیاز درآمد خالص سرما وروی 1،500 نیاول

 باشد(.یورو می 3،000میکنند 

 حاصل از اشتغال درآمد 
 .باشندیم اتیمشمول مال ا،ی/ مزا دریافت مبلغ دریافتی به هنگام ،مزایای غیر نقدیحاصل از اشتغال، از جمله  درآمد

 (BENEFITS IN KINDمزایای غیر نقدی ) 
های خاصی وجود دارد که میزان مزایای مشمول مالیات را مشخص یابی، اررزشمعمول ارائه شده در لوکزامبورگ یایمزا ی ازبرخدر مورد 

 کند:می

 یشرکت خودرو 
 .شودیدر هر ماه محاسبه م خودرو دیخر متی٪ از ق1.5به مقدار  ایمزا

 محل اقامت 
 %10 به این مقدار ماهانه ،مبله هایگاهاقامت ی. براشودی٪ از اجاره در هر ماه محاسبه م75 میزانمزایا به  مبله ریغ هایگاهاقامت یبرا

 شود.اضافه می

 ناهار کوپن 
 1/3 کارمند معمواًلباشد. یورو می 8.40ها حدود شود که ارزش اسمی هر کدام از آنکوپن ناهار داده می 18، در هر ماه طور معمول به

 کند.را از دریافتی خالص خود پرداخت می( کوپنهر  یبرا وروی 2.80 عنیی)هر کوپن ارزش 
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 کمک هزینه سود 
ند، شویدر طول سال پرداخت مکه  یوام شخصبهره  /وام مسکن بهره برای ها که در آن دهندیرا ارائه م ییهاطرح ،انیاز کارفرما یبعض

 معاف هستند. یاجتماع نیتأمحق بیمه و  اتیاز مال ینیعها تا حد مپرداخت نیو ا شودهایی ارائه میکمک هزینه

 هاپاداش/  یمال یها/ کمک اختیار خرید سهام 
باشد. باید بسیار دقت شود چرا که امکان های سهام شرکت، متفاوت میبندی سهام بدست آمده از طریق طرحاتیمال ،به نوع طرح بسته

ن های اختیار سهام که توسط کارفرمایان در زمااند، به دلیل طرحی که کشور را ترک کردههای مالیاتی برای مالیات دهندگانافزایش بدهی

های مالیاتی ، برای اطمینان از اعمال شدن شیوهدهندگاناتیکه مال شودیم هیتوصها در کشور ایجاد شده بود، وجود دارد. سکونت آن

  درست، در این زمینه مشاوره بگیرند.

 هانهیهز 
ات یورو را برای تمام مالیات دهندگان از مالی 540حداقل مقدار  توانیم د،نشوینم بازپرداختکه توسط کارفرما  یکار یهانهیزه در مورد

 معاف در نظر گرفت.

یی را در هانیز معافیترفت و آمد  یهانهیهزتوان برای میباشد،  لومتریک 4از  شتریو محل کار او ب دهنده اتیکه فاصله خانه مال یصورت در

معاف از مالیات به ازای در دسترس هستند. مبلغ  یلومتریک 30و حداکثر تا فاصله  شوندیم نییها توسط دولت تعفاصلهاین  نظر گرفت.

 شد.بایمیورو  2،574مبلغ معاف از مالیات برای این منظور، در سال برابر با  اکثرحدکه در اینصورت،  باشدیورو می 99هر کیلومتر برابر با 

 یفیتکل یهااتیمال 
 همی(، بمراجعه کنید 33به فصل ) یاجتماع نی( از درآمد ناخالص همراه با کسورات تأماتی)بر اساس کارت مال های تکلیفی ماهیانهمالیات

 شوند.کم می های تعادل مالیاتیمشارکت ( ومراجعه کنید 19به فصل ) یوابستگ

 (INPATRIATE) ی مهاجرتیاتیمال میرژ 
را فبه لوکزامبورگ  یالمللنیگروه ب کیاز  یکه به عنوان بخش یافراد ایاند که در خارج از کشور استخدام شده یدر مورد افراد میژر نیا

وجود  یمتعدد طیشرابه منظور اعمال این رژیم، هم در مورد شرکت استخدام کننده و هم در مورد فرد . شودیاعمال م ،اندشده خوانده

 آورده شود.که باید بردارد 

 گیرد، از جملهصورت می انیتوسط کارفرماکه  یگوناگون هایدرمورد پرداخت رایممکن است قابل توجه باشد، ز میرژاین موجود در  یایمزا

کنند(، های زندگی، سفرهای بازگشت به خانه )برای افرادی که خارج از کشور کار میهای مدرسه، اقامت، کمک هزینهجابجایی، هزینه

وجود  ییهاتیمحدودهای موجود شود. در مورد معافیتهای مالیاتی متعددی اعمال میها و بخشودگیهای مالیاتی و ... ، معافیتبریبرا

 .سودمند باشد تواندیم میرژ، این شوند تیبودن رعا طیواجد شرا یارهایکه مع هنگامیدارد، اما 
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 درآمد حاصل از حقوق بازنشستگی 
های حقوقهستند.  اتیمشمول مال اشتغال،زمان  یافتیحقوق در همانند ،انیکارفرما یو حقوق بازنشستگ یتدول یبازنشستگ حقوق

مشمول  یاتیاظهارنامه مال قیاز طر(، تا حدی که برای پرداخت کننده معاف از مالیات باشد، Private pensionsی )خصوص یبازنشستگ

 مالیات هستند.

( مراجعه کنید 1.  8.  32به بخش است ) اتیمالاز کسر  طیواجد شراو برای پرداخت کننده  شودیم فتایهمسر سابق در کیکه از  یانفقه

 .شودیم اتیمشمول مال حاصل از حقوق بازنشستگی محسوب شده وبه عنوان درآمد 

 اجاره حاصل از درآمد 
 یهانهی. هزشوندمیلوکزامبورگ گزارش  یاتیامه مالدر اظهارن های خارجی،و ملکلوکزامبورگ های موجود در ملکاجاره  حاصل از درآمد

 ینگهدار رات،یبهره وام مسکن، تعم ت،یریمد نهی)به عنوان مثال هز شوندجزو درآمد حاصل از اجاره مشمول مالیات محاسبه نمیاستاندارد 

 .سازدممکن می ملک دیخر متیق %6ا ت %2 ، امکان کسر به دلیل استهالک را به میزانبسته به سن ملک نیقانون همچن نیا (.رهیو غ

 وام مسکن بهره 
 ی. به ازاباشدمی قابل کسرشده توسط دولت  نییاجاره تع یارزش اسم از شودیشما پرداخت م یمحل اقامت اصل یوام مسکن که برا بهره

ن مقدار این کسریات به مرور زمان باشد و پس از آیورو محدود می 1،500سال اول مالکیت ملک به میزان  6کسریات در  خانوار، هر نفر

 یابد.کاهش می

 متفرقه یهادرآمد 
سود سرمایه  ی در این دسته،درآمد اصل. ردیگیدر بر م ،شودیپوشش داده نم هایبنددسته ریرا که توسط سا یمتفرقه، درآمد مختلف درآمد

 است.

 کوتاه مدت سود سرمایه 
 یو موارد اندشده یماه نگهدار 6که کمتر از  های منقولیدارایی ،اندشده یسال نگهدار 2ز که کمتر ا یرمنقولیغ هایییشامل دارا هانیا

با یکدیگر جمع شده و در صورتی که مبلغ کلی کوتاه مدت  هایانیو ز ها. سودشود.صورت گرفته است، می ییدارا دیکه فروش قبل از خر

 شود.ت نهایی مشمول مالیات مییورو بشود، درآمد خالص برحسب نرخ مالیا 500بیشتر از 

 بلند مدتسود سرمایه  
شود، اند مینگهداری شدهماه  6از  شیکه ب های منقولیداراییو  اندی شدهسال نگهدار 2از  ترشیکه ب یمنقول ریغ هاییییشامل دارا هانیا

 سهام سرمایهاز  %10از  شیب میرمستقیغ ای میبه طور مستق دهدهن اتیمثاًل مال به شرطی که سهم قابل توجهی وجود داشته باشد یعنی،
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 اندشده یماه نگهدار 6از  ترشیب ی کهمنقول هایییدارادر اختیار داشته باشد. در صورتی که سهم قابل توجهی وجود نداشته باشد، را 

 شوند.مشمول مالیات نمی

هایی ی خاص، امکان اعمال معافیتاست در موارد اتیمال مشمول ی مالیات دهندهکل اتیرخ مالناز  %50به میزان بلند مدت سرمایه  سود

 معاف است.  اتیاز مال ،ساله بدست آمده باشد 11دوره  کیکه در  یورویی 50،000 سود نیاول ،یبه طور کل نیز وجود دارد.

 .گرفت در نظردرآمدها  ریسا رانبرای جب توانیرا نم یکل یهاانیچه ز گراشود،  جمع تواندیکوتاه مدت و بلند مدت م یهاانیو زسودها 

 فراهم شود.  دیبا یخاص طیمعاف است، هر چند شرا اتیاز مال یمحل اقامت اصل کیدر اغلب موارد، فروش 

 مالیاتی / اعتبارات هابخشودگی/  هامعافیت 
 ی وجود دارنداعتبارات نیو همچنند اعمال شو اتیدرآمد مشمول مال مورددر  ندنتوایکه م ،دنوجود دار یمختلف هایها و بخشودگیمعافیت

 و اعتبارات هامعافیتمحدود است.  رساکنیغ دهندگاناتیمال یبرا های مالیاتیمعافیت. اعمال شوند یاتیمال یدر برابر بده دنتوانیکه م

 عبارتند از: نیساکن یموجود برامالیاتی 

 نفقه 
یورو معافیت مالیاتی وجود دارد. این مبلغ برای  24،000، تا سقف شودهای مالی که توسط همسر سابق پرداخت میدر مورد حمایت

 32.5باشد ) به بخش کند مشمول مالیات میکند معاف از مالیات است و برای همسری که آن را دریافت میهمسری که آن را پرداخت می

 مراجعه کنید(

 یبده بهره 
یورو از  336، تا سقف خانوار به ازای هر عضو تواندیم یبانک یهاو حساب یاعتبار یهاکارت ،یخصوص یهاوام یپرداخت شده برا بهره

 مالیات معاف باشد.

 هامهیب 
به ازای هر عضو  تواندیشخص ثالث م تیمسئول مهیو ب افتادگی کار ازمرگ،  ،درمانیعمر،  هایهای پرداخت شده برای بیمهیمهب حق

جود وهای منعقد شده در خارج از لوکزامبورگ، شرایطی نامهف باشد. در مورد بعضی از بیمهاز مالیات معا وروی 672ساالنه  خانوار، تا سقف

 های اضافی نیز در نظر گرفته شود.برای پرداخت مبلغ بیمه عمر به صورت یکجا، معافیتدر موارد خاص، ممکن است دارد. 

 ی خصوصیحقوق بازنشستگ 
باشند. یورو، از مالیات معاف می 2،500یورو تا  1،500ی، تا سقف ساالنه خصوص یبازنشستگ هایحقوقهای پرداخت شده برای مشارکت

 های حقوق بازنشستگی برآورده شوند.که باید توسط طرحد نوجود دار یطیشراشود. های این سقف بر اساس سن فرد تعیین میمحدودیت
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 خانه یانداز براطرح پس 
انداز پس ،خانه دیخر یبراکه  را تشویق کنندتا مردم دهند ارائه میشده را  بیز تصوانداطرح پس کی ،در لوکزامبورگ منتخب مؤسسات

 از مالیات معاف است. وروی 672ا مبلغ به ازای هر عضو خانوار، تها کنند. مشارکت

 هیریخ یهاکمک 
یورو  120اند، به مبلغ حداقل شده شناخته تیلوکزامبورگ به رسم یاتیمال مراجعکه توسط  هیریمؤسسات خ ارائه شده به یمال یهاکمک

 یورو، از مالیات معاف هستند. 1،000،000از درآمد خالص یا  %20و حداکثر 

 یاجتماع نیتأم 
تعادل مالیاتی، به طور کامل از مالیات  هایمشارکتو  یوابستگ مهیب هایمشارکت یبه استثنا، لوکزامبورگ یاجتماع نیتأم یهامهیب حق

نامه تأمین اجتماعی های خارجی در کشوری پرداخت شوند که آن کشور با لوکزامبورگ توافقدر صورتی که مشارکت معاف هستند. همچنین

 ها از مالیات معاف هستند.دارد، این مشارکت

 های بازنشستگی شغلیحقوق 
 توسط سیستمشما گزارش شده است، اما  یاتیدر اظهارنامه مال مبلغ نیااز مالیات معاف هستند. در سال  وروی 1،200 مبلغ تا یهامشارکت

 پرداخت حقوق لوکزامبورگ پرداخت شده است.

 مستخدمان خانه / پرستاران کودک 
دهند )مانند های مراقبت از کودک )مانند مهدکودک، پرستار بچه و ...( و / یا کارکنان رسمی که کارهای داخل خانه را انجام میبرای هزینه

 یورو امکان معافیت از مالیات وجود دارد. 300نظافت چی( تا سقف ماهیانه 

 کنندیم یزندگ خانواده جدا ازکه  ییهابچه 
 کنند را پرداخت کند، معافیت مالیاتی تا سقفاز هزینه کودکانی که جدا از خانواده زندگی می %50در صورتی که مالیات دهنده بیش از 

 یورو وجود دارد. 3،480

  (EXTRAPROFESSIONAL ALLOWANCEای )کمک هزینه فراحرفه 

ل درآمد مشمو تواندیم وروی 4،500هزینه برابر با  مبلغ کمک کنند،یو هر دو کار م پرداخت کرده اتیکه به طور مشترک مال هاییزوج یبرا

 شود.حقوق دریافتی همسر ذکر می به طور معمول درمبلغ  نیمحسوب نشود. ا اتیمال
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 العادههای فوقهزینه 
سرایداری  / مراقبت از کودک یهانهیپرداخت، هزباز بدون درمانی یهانهی)مانند هز دهنداجتناب ناپذیر رخ می یهانهیکه هز یموارد در

 یهاهنی. هز، درخواست تخفیف مالیاتی دادالعادهفوق یهانهیهز برای این توانی"معقول" هستند، م یهانهیاز هز ترشی( که بقابل توجه و غیره

 .دنشویمحاسبه م یاتیاس اندازه خانواده، سطح درآمد و طبقه مالبر اس قولمع

 کودک یبرا یاتیاعتبار مال 
ریافت دافراد حق  مواردی کهحال، در  نی. با اشودواریز می شانیبه حساب بانک میمستق صورتبه  به طور ماهانه ، این اعتباراکثر مردم یبرا

، هر کودک ی. مبلغ ساالنه براها پرداخت کردوان این اعتبار را از طریق اظهارنامه مالیاتی به آنتمی، این اعتبار را به صورت ماهیانه ندارند

 باشد.یورو می 922،50در حال حاضر به میزان 

 والدین مجرد 
 یورو درخواست دهد. 750تواند تحت شرایط خاصی، برای دریافت اعتبار مالیاتی به مبلغ می مجردمادر  یاپدر  کی

 یخود اشتغال یاتیلاعتبار ما 
 یحقوق بازنشستگ و کسانی کهشاغل افراد  یبرا یورو درخواست داد. همچنین 300توان اعتباری برابر یا از طریق اظهارنامه مالیاتی، می

 شود.درخواست میروند پرداخت حقوق  قیاز طرگیرند، اعتبار مشابهی وجود دارد، اما این اعتبار معمواًل می

 یخارج یاتیاعتبارات مال 
مشمول مالیات باشد، ممکن است برای تضمین جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف، در  یکشور خارج کیدرآمد در  مواردی که در

 لوکزامبورگ یک اعتبار اختصاص داده شود. 

 یاتیمال هایاظهارنامه 
توانید برای ثبت اجباری اظهارنامه نباشید، می شما طبق مقرات مجبور به. اگر ستین یاجبار شهیبر درآمد هم اتیاظهارنامه مال کی ثبت

 را ثبت کنید.اظهارنامه داوطلبانه های تکلیفی، یک درخواست بازپرداخت مالیات

 ارائه اظهارنامه اجباری 
 های زیر باشند، ملزم به ثبت اظهارنامه خود هستند:ساکنانی که مشمول یکی از معیار

 100،000از  شیو مقدار آن بحقوق / حقوق بازنشستگی که مشمول مالیات تکلیفی است  درآمد حاصل از شامل اتیدرآمد مشمول مال 

 است وروی
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 برای مالیات  تیمحدود نی( ااشتغال هر دو همسر یا مشاغل متعدد)به عنوان مثال  های متعدد وجود دارددر مواردی که درآمد

 1Aها های مالیاتی آنیورو و برای مالیات دهندگانی که کالس 36،000است، به میزان  2یا  1ها دهندگانی که کالس مالیاتی آن

 یابدیورو کاهش می 30،000است، به میزان 

 نباشند یفیتکل اتیمال چگونهیمشمول ه ،ی/ حقوق بازنشستگ ینیحاصل از اشتغال / کارآفر هایاگر درآمد 

 (شودحاصل از اجاره را شامل می )درآمد دیورو باش 600ی که مشمول مالیات تکلیفی نیست، بیشتر از اگر درآمد خالص 

 یورو باشد 1،500از  نربیش ی است،فیمالیات تکلکه مشمول  یگذارسرمایه حاصل از اگر درآمد 

 وروی1،500از  شیب رانیمد نهیهز 

 مشترک باشند اظهارنامه ارائهها خواستار باشد و آن رساکنیاز همسران غ یکی اگر 

 

 ها ملزم هستند که اظهارنامه خود را ثبت کنند:های زیر باشند، آنعیاراگر غیرساکنان شامل یکی از م

 یورو باشد 100،000تر از شیب اتیدرآمد مشمول مال 

 برای مالیات دهندگانی تیمحدود نی( ااشتغال هر دو همسر یا مشاغل متعدد)به عنوان مثال  در مواردی که چندین درآمد وجود دارد 

ن است، به میزا 1Aها های مالیاتی آنیورو و برای مالیات دهندگانی که کالس 36،000است، به میزان  2 یا 1ها که کالس مالیاتی آن

 یابدیورو کاهش می 30،000

  دنباش یفیتکل اتیمال مشمولکه  ،در لوکزامبورگ وروی 100 از شیحرفه بحاصل از درآمد 

 یورو 100،000از  شیب رانیمد نهیهز 

 هداوطلبان اظهارنامه ارائه 
های تکلیفی به صورت داوطلبانه توانند برای بازپرداخت مالیاتدهندگان برای ثبت اجباری واجد شرایط نیستند، میهنگامی که مالیات

ورگ ماه در لوکزامب 9حال، اگر افراد حداقل  نیگزارش شود، با ا دیدرآمد در سراسر جهان با ،در اکثر موارددرخواست خود را ثبت کنند. 

ی مبورگدرآمد لوکزا صرفاً  توانندیها مآن ،ها در لوکزامبورگ بدست آمده باشدآن حاصل از حرفهاز درآمد  %75ا حداقل ی / باشند وکار کرده 

 را گزارش کنند. خود

 مالیاتی اظهارنامه روند ارائه 
بت اضهارنامه با تأخیرهای چندماهه مارس سال بعد از سال مالیاتی است. در حال حاضر، ث 31های اجباری، آخرین مهلت ثبت اظهارنامه

 مشمول جریمه نخواهد شد، اما ممکن است این امر در آینده تغییر کند.
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های پرداختی به تفصیل شرح داده شده ها و بازپرداختکنند که در آن مالیاتپس از ثبت، مراجع مالیاتی یک ارزیابی مالیاتی صادر می

لیاتی فرصت دارد؛ و یا اگر او معتقد است که در محاسبات مراجع ما اتیپرداخت مال یروز برا 30 دهدهناتیمال ،یابیارز افتیپس از در است.

 ماه، درخواست اعتراض بدهد. 3تواند ظرف مدت اشتباهی رخ داده است، می

ورد مدر  ،شد. در حال حاضر نخواهد رفتهیپذ ثبت با تأخیر. صورت پذیرد سال بعد از سال مالیاتیدسامبر  31 خیتا تار دیداوطلبانه با ثبت

 یکبه حساب بان میبه طور مستق هابازپرداختکند.  رییتغ این امر که رودیاما انتظار م شود،ارزیابی صادر نمی هیچ گونه ثبت داوطلبانه

 شوند.واریز می دهندهاتیالم

 

 مثالی از محاسبه مالیات 
 2کالس مالیاتی  –مالیات لوکزامبورگ  محاسبه از مثالی

 اند.ساله، تمام سال در لوکزامبورگ سکونت داشته 5و  3فرزند  2وج متأهل، ز

های بازنشستگی شرکت خود یورو برای طرح 100است و ماهیانه  45،000یورو و  100،000ها به ترتیب هر دو شاغل هستند و درآمد آن

 کیلومتر است. 20ها ی محل زندگی از محل کار آنپردازند. فاصلهمی

 رای خانه قبلی خود در ایاالت متحده کرایه پرداخت میکنند. آنها ب

اخت یورو حق بیمه معاف از مالیات پرد 3،200های درمانی / خانه / خودرو، به میزان یورو بهره وام خصوصی و برای بیمه 120ها در سال آن

 کنند.می

 کنند.خت میهای واجد شرایط کودکان پردایورو برای هزینه 375ها ماهیانه مبلغ آن
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را ببینید(.  9.  1.  32مالیات تکلیفی است )بخش  %15های مالیاتی، مشمول مالیات پرداختی در ازای حقوق همسر است که از طریق کارت

ت گیرند، بنابراین حتی با احتساب کسورات اضافی درخواسقرار می %40ها در بازه مالیاتی آن یجمع درآمد این زوج نشانگر این است که

شود.شده در اظهارنامه مالیاتی، مالیات تکلیفی بر این درآمد، ناکافی است و این امر در پایان سال باعث بروز بدهی مالیاتی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  33 فصل
  اجتماعی تأمین سیستم
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 است افتهیچگونه سازمان  یاجتماع نیتأم –بررسی اجمالی  
 واحد متحد شده است. یکپارچه ستمیس کی تحت به طور کامل ورگلوکزامب یاجتماع نیتأم ستمیس، 2008مه  13بر اساس قانون 

اصالح کرده است و تا حد  را شودیم دهینام یاجتماع نیتأم مجموعه قوانین در حال حاضرکه  یاجتماع مهیب مجموعه قوانینقانون  نیا

( یقه آبی )کارگری( و رژیم یقه سفید )کارمندیهای تأمین اجتماعی را اصالح کرده است تا بر پایان تمایز بین رژیم ساختار طرح یادیز

 تأکید کند.

گر "( موارد زیر را با یکدیGesondheetskeess" ای یمل یخدمات درمان مهیب صندوق) Caisse Nationale de Santé, CNSبنابراین 

 ادغام کرده است:

 Union des Caisses de Maladie )اتحادیه بیمه خدمات درمانی( 

 یبخش خصوص یدمات درمانخ مهیب یهاطرح: 

- Caisse de Maladie des Ouvriers )طرح بیمه خدمات درمانی یقه آبی( 

- Caisse de Maladie des Employés Privés )طرح بیمه خدمات درمانی یقه سفید( 

- Caisse de Maladie des Ouvriers de l’Arbed صنعت  یبرا دیسف قهیو  یآب قهی یخدمات درمان مهیب یها)طرح

 عدن(م

- Caisse de Maladie des Agriculteurs کشاورزان( یخدمات درمان مهی)طرح ب 

- Caisse de Maladie des Non-salariés (نیرشاغلیغ یدرمان مهی)طرح ب 

 

 ت:موارد زیر را با یکدیگر ادغام کرده اس( یمل یبازنشستگ مهی)صندوق ب Caisse Nationale d’Assurance Pension طور مشابه، به

 Etablissement d’Assurance contre le Vieillesse et l’Invalidité (یو از کار افتادگ سالمندی مهی)طرح ب 

 Caisse de Pension des Employés Privés (دیسف قهی یبازنشستگ مهیصندوق ب)ان 

 Caisse de Pension Agricole کشاورزان( یبازنشستگ مهی)صندوق ب 

 Caisse de Pension des artisans, commerçants et industriels خرده فروشان و هنروران،  یبازنشستگ مهی)صندوق ب

 (دکنندگانیتول

 

ها، پردازش داده( دارد که مسئول Centre Commun de la Sécurité Sociale) CCSSی به نام مرکز اجراییواحد  کیسازمان  نیا

 ت.اسمختلف  یهاهمه وابستگان به طرح حق بیمهو  تیعضو ثبت
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 کل بازرس 
ل ( تحت نظارت وزیر تأمین اجتماعی قرار دارد و مسئوInspection Générale de la Sécurité Socialeبازرس کل تأمین اجتماعی )

 سایت زیر مراجعه کنید:لطفًا به وب است. ستمیو نظارت بر س یعموم هایییارائه راهنما

http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/ (FR) 

 یپزشک نظارت سیسرو 
کار  ییعدم توانا صدور گواهیمسئول  به طور کلیو  وزیر تأمین اجتماعی قرار داردتحت نظارت سرویس نظارت پزشکی تأمین اجتماعی 

 یبررس نیو همچن یپزشک یهااز درمان یانواع خاص یبرا یمال تیمسئولدر نظر گرفتن  دادن مجوز به منظور یبرا ی،پزشک یهانهیدر زم

 است. یاستفاده از خدمات پزشک موارد سوء

 اختالفات 
 Conseil Arbitral desهای اجتماعی )شورای حل اختالف بیمه و خدمات در ابتدا توسط حق بیمه ت،یمربوط به عضو اختالفات

Assurances Sociales) های اجتماعی )به شورای عالی بیمهنظر  دیتجد استدرخو و هرگونه د؛ونشیم یداورConseil Supérieur 

des Assurances Socialesیز ، امکان درخواست تجدید نظر مجدد ناگر قانون اجرا نشده باشداز لحاظ قانونی و یا  شود.( فرستاده می

 وجود دارد.

 یالمللنیو مقررات ب هانامهقتواف 
 است. یاجتماع تأمین یالمللنیب یآن هماهنگ یمنطق امدیاروپا است و پ هیاتحاد یاصل سنگ بناهایاز  یکیکار  نیروی حرکت آزاد اصل

 ییهایکار شامل خارج یرویاز ن یمیاز ن شیب این مسئله از اهمیت باالیی برخوردار است چرا کهکشور کوچک مانند لوکزامبورگ،  کی یبرا

 .کنندیرفت و آمد م لوکزامبورگکار به  یبرا هیهمسا یاز کشورها ایو  کنندیم یدر لوکزامبورگ زندگ ایاست که 

اروپا  یتوسط شورا 1972مارس  10 خیدر تار ون،یکنوانس پیاده سازیدر  تکمیلینامه اروپا، همراه با توافق یاجتماع تأمین ونیکنوانس

ی اجتماع تأمیناز اصول مربوط به  یتعداد هاآن شده است. بیتصو نیز از کشورها، از جمله لوکزامبورگ یشد و توسط تعداد بیتصو

 .اندکرده یگذارهیها را پاخود اشتغال مندان و چه برایکار یکارگران مهاجر، چه برا

 نیتأم یهاستمیس یهماهنگدر مورد  2004آوریل  29به تاریخ  EC 883/2004شود، مقررات تا آنجایی که به شورای اروپا مربوط می

 یهماهنگ یرا برا ییهادستورالعملدر مورد پیاده سازی این مقررات،  2009سپتامبر  16به تاریخ  EC 987/2009ت ی و مقررااجتماع

قوانینی شده است که قبال توسط مقررات  نیگزیمقررات جا نیا کرده است. میتنظ کارمندانمربوط به  یاجتماع تأمین مختلف یهاطرح

EC 1408/71 .ارائه شده بود 

 اصالح شده است. 2012مه  22به تاریخ  EC 465/2012توسط مقررات  EC 883/2004مقررات 

 

http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/
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 اصول 
عضو  یاز کشورها یرا با تعداد یگریچند جانبه د ایدو جانبه  یهانامهچند جانبه، لوکزامبورگ موافقت یهانامهموافقت نیا از شروع با

 ،یلیورد، ش پیبلغارستان، کانادا، ک ل،یبرز ن،یو هرزگو یبوسن ک،یبلژ ش،یاتر ن،یاز جمله آرژانت گرید یکشورها یاروپا و برخ هیاتحاد

ن، مونته نگرو، نروژ، لهستا ،یمولداو ه،یمقدون سلند،یا ،یتونس، کرواس ه،یتونس، کبک، ترک س،یفرانسه، هند، سوئ فنالند،چک،  یجمهور

 ت.منعقد کرده اسمتحده  االتیسابق و ا یوگسالوی، اروگوئه، مونته نگرو، مراکشو  سوئد، صربستان ،یاسلواک ،یاسلوون ،یپرتغال، رومان

ای در کشوره قابلیت استفاده از مزایاو  حق بیمه یهادوره تجمیع، نحوه معالجه یبر اساس اصول برابر یالمللنیب یهانامه، موافقتدر اصل

 استوار است.دیگر 

 یزندگ گریکشور د کیها در اگر آن یر آن کشور مشغول به کار هستند، حتکه د رندیگیقرار م یتحت قانون کشور کارمندان ،یطور کل به

 مستقر باشد. یگریها در کشور دآن یکارفرما ایکنند 

 کنند،یاروپا کار م هیعضو اتحادمختلف  یکه در کشورها یکسان یا و یالمللنیکه در حمل و نقل ب کارمندانی یاصل برا نیحال، ا نیا با

متناقض  نیکه قوان یخاص طیشرایا به جز در موارد  ،کندافراد خود اشتغال نیز صدق میدر مورد  یل کلواص هماند. هم دار ییاستثناها

ن های کوتاه مدت و تحت شرایط خاصی، امکان قرارگیری تحت طرح تأمیی مأموریتبرا، هانامهموافقت نیا ن،ی. عالوه بر اداشته باشدوجود 

 کنند. میاجتماعی کشور اصلی را تعیین 

 یاجتماع تأمین هایحق بیمه 
های تا سقف ها و درآمدبه دریافتی( یوابستگ مهیب یاستثناء برا کیبا  درمانیحوادث، خدمات  ،یبازنشستگ ،یماری)ب های زیرحق بیمه نرخ

بر  وروی 1،922.96ی عنی، یورو 100شاخص  بر حسب وروی 248.07)شوند. اعمال می یاجتماع هیپنج برابر حداقل دستمزد پاحداکثر 

 .2015به ازای هر ماه در سال  9،614.82 یعنی، ((2015 هیژانویورو )در  775.17ی شاخص فعل حسب

 .هستند ریز صورتبه های اصلی حق بیمه تأمین اجتماعی نرخ

 بیماری و حاملگی 
 حق بیمه کارمند حق بیمه کارفرما 

 %3.05 %3.05 کارمند

  %6.10 خود اشتغال

 تگیبازنشس 
 حق بیمه کارمند حق بیمه کارفرما 

 %8 %8 کارمند

  %16 خود اشتغال
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 یصندوق وابستگ 
 کیکارفرما در  هایحق بیمهو  یگذارهی، درآمد حاصل از سرماینیگزیاز درآمد کل، درآمد جا %1.40 زانیبه م یوابستگ مهیب حق بیمه

 کی ی( منها1999ژوئن  8شده توسط قانون  بیتصو یهاطرح ی)براه است ایجاد شدآن  کارمندانمنافع  یبرای که اضافبازنشستگی طرح 

 .دنشویمها مشمول این حق بیمه(. فقط کارمندان 2015 هیدر ژانو وروی 480.74یعنی است ) یحداقل دستمزد اجتماع چهارم

 کارمندان درمانیخدمات  
 :شودتأمین مالی می انیه توسط همه کارفرماپرداخت شد هایحق بیمهدر محل کار به طور کامل توسط  درمانی خدمات

 خدمات عموم یبرا( یSTM :)0.11%  .نیگزیجا یمواردبعضی در  دنتوانید و منوجود دارنیز  یگرید های صنفیانجمناز درآمد 

STM دنشو 

 بخش  یبرا( صنعتیSTI :)0.10% از درآمد 

 بخش مال یبرا( یASTF :)45.00 سال به ازای هر کارمند در یبرا وروی 

 حوادث 
 .شودیم نییاز حقوق ناخالص تع %1.10میزان قابل پرداخت به  نرخ .شودیممالی  نیتأم از طریق حق بیمه کارفرمایانحوادث  مهیب

 مندی()حق عائله هخانواد نهیکمک هز 
شود. د اشتغال پرداخت میها برای صندوق مزایای خانواده توسط دولت برای کا کارمندان حقوق بگیر بخش خصوصی و افراد خوحق بیمه

 .دیمراجعه کن 5.  4.  33 خانواده، لطفًا به بخش مزایایدر مورد  شتریاطالعات ب ی کسببرا

 یکاریصندوق ب 
از طریق مالیات  ان،یکارفرما یاجتماع هایحق بیمه. بودجه آن توسط ایجاد شده است 1976ژوئن سال  30توسط قانون  یکاریب صندوق

مبلغی از محل اعتبارات  و یمقامات محلشود، یک حق بیمه توسط های شخصی و مالیات شرکت اضافه میات بر درآمدهمبستگی که به مالی

 شود.فراهم می یدولت

 کارفرما متقابلصندوق  
ای کپارچهیکه مقررات  دیرس بیبه تصو 2008مه  13توسط قانون  (Mutualité des Employeursکارفرمایان ) بیمه مشترک انجمن

که طبق اصول باید به صورت پیوسته است  یمال یهانهیدر برابر هز انیاز طرح متقابل، حفاظت از کارفرما هدف کرد. جادیکارمندان ا یبرا را

دارد.  یها بستگآن یمال بتیغ زانیبه م ی وابستهاعضا پرداخت شود. حق بیمه شوندیناتوان مدر قالب حقوق یا دستمزد به کارگرانی که 

 %1.32(، 1ریسک کالس ) %0.51 :شوندچهار کالس حق بیمه متفاوت دسته بندی میدر  خود بتیبر اساس غ انیکارفرما عدر واق

 (.4ریسک کالس ٪ )3.04 ای( 3ریسک کالس ) ٪1.94(، 2ریسک کالس )
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 وضعیتو  یاجتماع نیتأم ینام برا ثبت 
 یط در ای و قبل کارفرما، حوادث است. مهیو ب یدرمان مهیب ،یدولت یتگبازنشس طرح یاز ثبت نام برا یبیترک یاجتماع نیتأم ینام برا ثبت

 .دیکننام خودتان ثبت  دیبا د،یخود اشتغال هستشما . اگر کندیثبت نام م یاجتماع نیتأم ستمیدر س شما را هشت روز اول استخدام،

کارمند داشته  او یخود اشتغال  تیوضعتوانند ی میی، طبق شرایط خاصدولت ای یخصوصمحدود  تیبا مسئول یهادر شرکت مدیران اجرایی

 باشند.

 www.ccss.lu( در دسترس هستند: CCSSاجتماعی ) تأمین مشترک مرکز ثبت نام در هایفرم 

 برایحال،  نی. با اکندیی را دریافت میکند و مزایاحق بیمه پرداخت می او ،شودثبت نام می یاجتماع نیتأم یکارمند برا کیکه  یهنگام

دریافت برخی از مزایا که به صورت نقدی هستند )کمک هزینه حاملگی، کمک هزینه بیماری و ...( باید مدت زمانی مقدماتی از پرداخت 

 ها بگذرد.این حق بیمه

 اطالعات تماس:

Centre Commun de la Sécurité Sociale 

125, route d’Esch 

L-2975 Luxembourg 

Phone: (+352) 401 411 

www.ccss.lu 

 

Inspection Générale de la Sécurité Sociale 

26, rue Sainte Zithe 

L-2763 Luxembourg 

Fax: (+352) 247-86225 

E-mail: igss@igss.etat.lu 

http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/ 

 

Administration du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

B.P. 1342 

L-1013 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 19 13-1 

 

 یاجتماع نیتأم یایمزا 
 یاجتماع نیتأم یایمزا افتیدر طیها، واجد شراآن طیو وابستگان واجد شرا کارمندانمبورگ، لوکزا یاجتماع نیتأم ستمیمشارکت در س با

 .شوندیم یاز کار افتادگ مهیو ب یو دندانپزشک یپزشک مهیبازماندگان، ب یحقوق بازنشستگ ،ی سالمنداناز جمله حقوق بازنشستگ

http://www.ccss.lu/
http://www.ccss.lu/
http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/
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  یخصوص بخش یلوکزامبورگ برا ی قانونی/ طرح حقوق بازنشستگ یبازنشستگ 
ماه پرداخت  120که سابقه حداقل  نفعیذ کی یبراو  یسالگ 65به طور معمول در سن  ،سالمندان یبازنشستگ حقوقحق برخورداری از 

خت سابقه پرداماه  480حداقل  نفعیوجود، اگر ذ نی. با اشودیباشد، شروع م دهیحقوق آن را خر ای باشد داشته اجباری را مهیحق بمتوالی 

تواند از داشته باشد، می رهیو غ یآموزش شغل ایدستمزد و  افتیآموزش بدون درو یا همین مدت زمان سابقه آموزش کودکان، حق بیمه 

 سالگی به بعد حقوق بازنشستگی را با مقداری کاهش دریافت کند. 60سن 

ی بازنشستگ حقوقتواند پیش از موعد ماه بیمه اجباری باشد، می 480ی سالگی دارای سابقه 57همچنین در صورتی که شخص در سن 

 دریافت کند.

 دیدهیکه شما م آنچه

حداکثر سقف  میزانتا حق بیمه باید از درآمد  نیا .شودپرداخت  یدولت یطرح بازنشستگ یتوسط کارمند برا بایداز درآمد ناخالص  8%

 1 خیدر تاریورو  775.17شاخص  بر حسب ،2015سال در  وروی 9،614.82برابر حداقل دستمزد در ماه:  5) لوکزامبورگ یاجتماع نیتأم

کارفرما آن را  متقابل %8، شودکسر می آن از حقوق کارمند %8٪ است که 24 یبازنشستگ مهی( پرداخت شود. مجموع حق ب2015 هیژانو

 .پردازدمی( اتیمال یدولت لوکزامبورگ )از درآمد کل دیگر را نیز %8و پردازند می

 دیآوریمکه شما بدست  آنچه

باشد و در مجموع  دهیرس یسالگ 65است که فرد به سن  نیلوکزامبورگ ا یحقوق بازنشستگ میپرداخت مستق یبرا بنیاد و اساس اصلی

 از سابقه کار او در لوکزامبورگ بوده باشد.سال  1حداقل  کار کرده باشد کهماه(  120 یعنیسال ) 10

 بعد از سنکار کردن  ای( یاجتماع نیتأم ستمیکننده در سعضو مشارکت کیگ )به عنوان سال در لوکزامبور 40از  شیکار کردن ب یبرا

 کنید.حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت نمیشما  ،یسالگ 65

 دارد: یبستگ ریبه موارد ز یحقوق بازنشستگ سطح

 طول دوران کارکردن 

 سطح دستمزدها 

  (2015ژانویه  1یورو در تاریخ  9،614.82)حق بیمه سقف. 

 

 متشکل از دو عامل است: سالمندی یبازنشستگ حقوق

 ها حق بیمه پرداخت شده است که برای آن ی استگرید یهادرآمد ایاز کل دستمزد، حقوق و  %1.832که به میزان متناسب،  یایمزا

 اشد.باالتر ب یکم تواندیممیزان تحت شرایط خاصی  نی(. ا1984یورو در سال  100تبدیل شده بر اساس شاخص )

 ان هر به میز ،نرخ ثابت ی باایاست. مزا هی٪ از مبلغ پا23.838( برابر مهیسال حق ب 40از  شی)که پس از پرداخت ب مزایای با نرخ ثابت

 آید. سال بدست می 40حداکثر چهلم و تا سقف  کینرخ های ناتمام به شود، از جمله سالسالی که حق بیمه پرداخت می
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 775.17بر حسب شاخص  2015سال است )در  وروی 1،726.13مبلغ  ،مهیسال پرداخت حق ب 40 یبه ازا اهانهم یحقوق بازنشستگ حداقل

وق پرداخت کرده باشد، حداکثر حق مهیباالتر حق ب ایسال به مقدار حداکثر سقف  40اگر کارمند در طول  .(2015ژانویه  1یورو به تاریخ 

 .دی( خواهد رس2015 )در سال وروی 7،991.36ماهانه به  یبازنشستگ

سال پرداخت حق  40به ازای  یبرا وروی 737.40)گردد ای پرداخت می، حق الزحمهماهانه، در دسامبر هر سال یبر حقوق بازنشستگ عالوه

 .(یورو 775.17شاخص  بر حسب ،2015در سال  بیمه

 بر اساس همان نسبتتا  شناسدبه رسمیت میرا  گرکشورهای دیدر  مهیپرداخت حق ب یهاسالبه طور کلی دو جانبه  هاینامهموافقت

 االتیلوکزامبورگ و ا نیب یقرارداد نیچن برآورده کند. شود،یکه توسط هر دولت پرداخت م یگرفتن حقوق بازنشستگ یرا برا طیشرا

 متحده وجود دارد. 

االت در تأمین اجتماعی خود در ایمدت زمان را  نیا نندتوایماه در لوکزامبورگ کار کنند، م 12که کمتر از  ییهاییکایآمر ن،یعالوه بر ا

 سالگی دریافت مبلغ پرداختی اصلی را درخواست کنند. 65توانند در سن متحده به حساب بیاورند و می

هر  پس از بازنشستگی، این حقوق بهبلکه  ،دیکن یدر لوکزامبورگ زندگهمچنان که  ستیالزم ن یحقوق بازنشستگ نیا افتیدر یبراشما 

 شود.محسوب می اتیدرآمد مشمول مال یحقوق بازنشستگ نیا که دیلطفًا توجه داشته باشجایی که بخواهید برای شما ارسال خواهد شد. 

از شما کسر  مبلغی ی دولتیبازنشستگ ی حقوقبرا دیگراما  ،ی حق بیمه پرداخت کنیدسالمت و وابستگ مهیبه ب یبرا دیباهمچنان شما 

 .شودینم

 ت تماس:اطالعا

Caisse Nationale d’Assurance Pension 

1A, bd Prince Henri 

L-2096 Luxembourg 

Opening Hours: 08:15 -16:00 

Phone: (+352) 22 41 41-1 

www.cnap.lu (FR, DE) 

 

 ناتوانی بازنشستگیحقوق  
ول طاو در  در صورتی کهمند شود بهره یاز کار افتادگ یاز حقوق بازنشستگ تواندیشده م مهیب فرد ،یدائم ایموقت  یاز کارافتادگ صورت در

پرداخت حق )در صورت  یماه به صورت اجبار 12حداقل قبل از اعالم ناتوانی توسط کنترل پزشکی یا روز پایان مزایای بیماری،  سه سال

دث از حوا یناش یکه ناتوان یدر صورت. پرداخت کرده باشد مهی( حق بنیز وجود دارد دیگری طیواجد شرا یهادوره، داوطلبانه بیمه به صورت

 ند.ستیشدن قابل اجرا ن طیواجد شرا هایدوره نیااست، رخ داده  یباشد که در طول وابستگ یکار یهایماریب ای

 ی،عناصر مختلفاین تفاوت که با در نظر گرفتن  با شود،یسالمندان محاسبه م یبازنشستگ وهیبه همان ش یاز کار افتادگ یحقوق بازنشستگ

 شود.سالگی تخمین زده می 65یا  55پایان سن اشتغال تا سن 

 دارد: یبستگ ریبه موارد ز یحقوق بازنشستگ نیا

 کار کردن درآمد در طول دوره میزان 

http://www.cnap.lu/
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 افتدیاتفاق م یناتواندر آن که  یسن 

 یاجتماع نیبه تأم مهیپرداخت حق ب یهاسال 

 

 مورد به مورد محاسبه شود )به صورت جداگانه(.، این امر باید که باید مورد توجه قرار گیرد یوجه به تعداد عواملت با

بر حسب  2015انویه َ 1به تاریخ )و است وری 1،726.13 برابر سال حق بیمه 40برای پرداخت  یاز کار افتادگ یحقوق بازنشستگ حداقل

 یورو( 775.17شاخص 

 نمایتیو ها بیوه 
 %75به میزان  بًایکه تقر شودیم ی بیوگیمستحق حقوق بازنشستگ یبه طور عادبازمانده او  کیشر /همسر  رد،یبم یاشده مهیفرد ب اگر

به صورت  وروی 1،726.13مبلغ  ی بیوگیمرگ است. حداقل حقوق بازنشستگ خیشده در تار مهیب تئوری فرد اواقعی ی یاز حقوق بازنشستگ

فرد فوت هرکدام از فرزندان کوچک در این موارد، (. 2015 هیژانو 1 یورو به 775.17 بر حسب شاخص 2015سال  ی)براباشد می ماهانه

. باشدمی به صورت ماهانه وروی 469.09 مبلغ ی یتیمی. حداقل حقوق بازنشستگشوندشده مستحق دریافت حقوق بازنشستگی یتیمی می

 (.775.17 بر حسب شاخص و 2015سال  ی)برا

 وجود دارد. ی، قوانینینوع حقوق بازنشستگ نیچندتجمع محدود کردن  ای یریجلوگ یبرا

 حوادث  
 نیاست. ا یخود اشتغال اجبارافراد  یو برا یبخش خصوص کارمندانتمام  یبرا شغلی سالمتحوادث در محل کار و خطرات برای  مهیب

 ییهاتی. با محدوددهدیرا پوشش م سالمت شغلیو خطرات  آمد رفت وحوادث هنگام  ،یصنعت یهابیحوادث در محل کار، آس مه،یب

، همزمان با طرح نیتحت پوشش ا ییهایماریب ایآمدن صدمه  جودوه ب جهیحوادث در نت مهیب یایمزاامکان دریافت و استفاده از مشخص، 

 دریافت دیگر مزایای تأمین اجتماعی، به خصوص حقوق بازنشستگی ناتوانی وجود دارد.

 (یمند)حق عائله هخانواد نهیهزکمک  
که  فردیبه  کمک هزینه نی. اشودیپرداخت م ،یابدپرورش می لوکزامبورگکه در  یبا توجه به هر فرزند کوچک کمک هزینه خانواده

جدول زیر  و دردارد بستگی تعداد فرزندان کوچک  کمک هزینه. نرخ ماهانه شودیفرزند را به عهده دارند، پرداخت م مسئولیت سرپرستی

 نشان داده شده است:

 یورو( 775.17نرخ ماهانه کمک هزینه )بر حسب شاخص فعلی  یورو( 100نرخ ماهانه کمک هزینه )بر حسب شاخص  تعداد فرزندان

 یورو 185.60 یورو 26.42 1

 یورو 440.72 یورو 62.75 2

 یورو 802.74 یورو 114.30 3

 یورو 1،164.56 یورو 165.82 4

 یورو 1،526.38 یورو 217.34 5



 

 تأمین اجتماعی: سیستم 33فصل 

504 

 

 یدوازده سالگ سن ( و دوباره دریشاخص فعلبر حسب  وروی 16.17 به میزان) رسدیم یکه کودک به سن شش سالگ یهنگام ریمقاد نیا

 . ابدییم شیافزا یکممقدار ( یشاخص فعل بر حسب وروی 48.52 ه میزان)ب

یورو )در  1،740.09شده را انجام دهند، به ازای هر کودک متولد شده مبلغ های پزشکی تجویز در صورتی که هم مادر و هم فرزند بررسی

 یورو(. 775.17و بر حسب شاخص  2015شود )در سال یورویی( پرداخت می 580.03سه مرحله 

پرداخت قابل  یاز سن شش سالگ نهیکمک هز نی. اشودیلوازم مدرسه پرداخت م یبرا ژهیوای در ابتدای هر سال تحصیلی، کمک هزینه

 و در جدول زیر نشان داده شده است: مبلغ با توجه به سن کودک و تعداد کودکان خانواده متفاوت است نیا ؛است

میزان کمک هزینه به ازای هر فرزند )به یورو و بر  تعداد کودکان سن

 یورو( 100حسب شاخص 

میزان کمک هزینه به ازای هر فرزند )به یورو و بر 

 یورو( 775.17حسب شاخص فعلی 

 113.15 16.11 1 سال 11تا  6

 2 27.62 194.02 

 3 39.13 274.82 

 161.67 23.02 1 سال و بیشتر 12

 2 34.52 242.47 

 3 46.04 323.34 

 

 ، ودهندساله خود کاهش می 2کوچکتر از مراقبت از کودکان  یخود را برا شغلی یهاتیفعال ای مانندیکه در خانه م یافراد یبراهمچنین 

در )یورو  485.01کند، ماهانه به میزان ی خاصی تجاوز نمیاز محدودهدرآمد آنها  ساله دارند و 2کودکان کوچکتر از  که ینیوالد یبرا ای

 شود.در نظر گرفته می یلیتحص نهیکمک هزیورو(  775.17و بر حسب شاخص  2015سال 

همچنان  ،اندکردهیم افتیآن را در 2015ژوئن  1که قبل از  ینفعانیحال، ذ نیلغو شده است. با ا 2015از اول ژوئن  یلیتحص نهیکمک هز

 خواهند کرد. افتیدر آن را

 شوند. تجمیع توانندیها نمآنشود متفاوت است. ای که به دلیل مرخصی والدین اعطا میبا کمک هزینه نهیکمک هز نیا

 2015یورو )در سال  1،778.31ه، میزان این کمک هزینه ماهانه برابر با ما 6در صورت اخذ مرخصی والدین به صورت تمام وقت به مدت 

باشد، در صورتی که این مقدار کمک هزینه برای مرخصی والدین به صورت پاره وقت به میزان یورو( می 775.17و بر حسب شاخص 

 یورو است. 889.15

 یکاریب 
 .دهدیپوشش م یاقتصاد طیشرا ایآب و هوا و  ه ویژه به دلیل، بکامل و هم کار کوتاه مدت را یکاریهم ب ،یکاریب یایمزا

تحت قراردادی در کشور کار کرده باشد که آن قرارداد به دالیلی غیر از خواست خود او به  باشد و قباًل لوکزامبورگساکن  دیبا کاریب فرد

ملی  کاریابی آژانس کار در ندهیجو کیبه عنوان در دسترس باشند و  آماده وکارکردن  یبرا دیبا نیها همچنآنپایان رسیده باشد. 

(L’Agence pour le développement de l’emploi—ADEM.ثبت نام کرده باشند ) 
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به دالیل وضع  ،یخود، به دالیل پزشک تیدر بخش فعال یعموم یمشکالت اقتصاد دلیل بهخود را  یتجار یهاتیفعال خوداشتغالی که افراد

ماه به صورت  6، به شرطی که قبل از ثبت نام در اداره بیکاری به مدت حداقل انددام شخص ثالث، متوقف کردهاق لیبه دل ااضطراری ی

سال در سیستم تأمین اجتماعی لوکزامبورگ ثبت نام کرده باشند )چه به  2ها به مدت خوداشتغال ثبت نام شده باشند و به شرطی که آن

 شوند.(، مستحق دریافت مزایای بیکاری میعنوان کارمند و چه به عنوان خود اشتغال

 مستحق دریافت مزایای بیکاری شوند. یخاص طیممکن است تحت شرا ستند،یکار ن افتنیکه قادر به  یجوانان ن،یهمچن

ها، آن یوانو موارد نات مورد بحثبه سن افراد  با توجه. شودیپرداخت م هماه 24ی یک دوره ماه در ط 12ی به مدت کاریب یایمزای، در تئور

 امکان افزایش این بازه وجود دارد.

 :ایمزا تیمحدود

ت که فرد مسئولیو در صورت  ،استدوره گذشته سه دستمزد ناخالص  نیانگیم از %80میزان به  کارمندان یبرا یکاریب مزایای ،یطور کل به

  .کندافزایش پیدا می %85سرپرستی کودکی را بر عهده داشته باشد، این میزان به 

روز جبران  273پس از  محدودیت نی، ا2015دسامبر  31 تا .است یاز حداقل دستمزد قانون %250مزایا به میزان حال، حداکثر  نیبا ا

( کاهش یحداقل حقوق قانون از %200) برخورداری از مزایاطول دوره افزایش ( و در موارد یقانون دستمزدحداقل  از %200خسارت )

 .ابدییم

 ( ویورو 775.17 یشاخص فعلیورو بر حسب  1،922.96ی )از حداقل دستمزد قانون %40برابر با  ،ساله 17تا  16 رای جوانانمقدار مزایا ب

 .است از این مقدار %70برابر با  ساله 18افراد  یبرا

رسد ی می( از درآمد%85 ،اشدرا به عهده داشته ب سرپرستی کودکیکه فرد  یدرصورت ای٪ )80به  ایمزا نیامقدار افراد خود اشتغال،  یبرا

 شد.های تأمین اجتماعی محاسبه میسال گذشته، بر پایه آن حق بیمه 2که در طول 

 . شودیاعمال م زین اشتغالافراد خوددر مورد  شود،که در مورد کارمندان اجرا می ذکر شده یهاتیمحدود

 شود.می نییعت یحداقل دستمزد قانوناز ٪( 85 ای٪ )80به مقدار  ای، مزانشده باشدپرداخت  یاجتماع نیتأم حق بیمهکه  یدر صورت

 اطالعات تماس:

ADEM 

10, rue Bender 

L-1229 Luxembourg 

Opening Hours: 8:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00 

Phone for employers: (+352) 24 78 80 00 

Phone for job-seekers: (+352) 24 78 88 88 

Fax: (+352) 40 61 41 

E-mail: info@adem.etat.lu 

www.adem.lu 

 

mailto:info@adem.etat.lu
http://www.adem.lu/
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 - CAISSE NATIONALE DE SANTÉ) اجتماعی تأمین اداره 

CNS) 

 نقش اداره تأمین اجتماعی  
 ،حاملگی یمرخص ،یاستعالج یمرخص هایهزینه و یپزشک یهاهنیبازپرداخت هزمسئولیت سازماندهی ( CNSاداره تأمین اجتماعی )

 بر عهده دارد.را  یخانوادگ لیبه دال یاز کار و مرخص تی، معافی قبول فرزندخواندگیمرخص

، BL1 ،S1 ،S2: دو جانبه یهاهنامموجود در فهرست موافقت یکشورها یبرا ازیمورد ن یهافرماین سازمان  ،یالمللنیدر چارچوب روابط ب

S3  شودیرا صادر م ییاروپا یاجتماع نیکارت تأمو. 

  دهد.خدمات بیمه درمانی ارائه میمورد  ی را دراطالعاتسازمان  نیا

ز مقیم ا ی(، اعضاریبگحقوق ایفعال افراد خود اشتغال ) یا(، کارگران حرفهطیواجد شرا ریحقوق بگ ایفعال افراد ) یخصوص کارمندان همه

 ،افراد غیر کارمند، کشاورزان و ABRED (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange)کارمندان  ،شانیهاخانواده

 CFL (The Société Nationale desکارمندان شرکت راه آهن ملی لوکزامبورگ و  ولتبجز کارمندان د)هستند  CNSی اعضا

Chemins de Fer Luxembourgeois / Luxembourg National Railway Company.) 

 (COMITÉ DIRECTEURیی )اجرا أتیه 
 اختصاص ندارد.دیگری صندوق  چیبه ه ،مقررات ایاست که به موجب قانون  یمسئول تمام مسائل ییاجرا تیأه

 انیجهبودجه  جادیدر مورد مسائل پرداخت، ا جداگانه یهایریگمیتصم ،ییو فرا قضا ییقضا نمایندگی از صندوق به صورت یمثال: برا یبرا

ساالنه  یابیقابل اجرا، ارزهای حق بیمه نرخ نییبرنامه چند ساله، تع جادیها، اطرح اجراییمطابق با بودجه  حاملگی-درمانی مهیب ساالنه برای

مشخص شده توسط قانون و  هدر محدود ایمزا تیوضع ارائه ،حاملگی-درمانی مهیترازنامه ب نیهمچن و مدو درآ ی مخارججهان یهاحساب

 به اطالعات ارائه یبرا یواحد ملتماس نقطه  کیارائه  یبرا نیقوان جادیمربوط به عملکرد اداره تأمین اجتماعی ، ا نیقررات، وضع قوانم

ر دهر کشور  ایو  سیاروپا، سوئ هیدر اتحاد یمرزبین  درمانی یهادر مورد مراقبت ژهیبه وها گان آنو وابست درمانیدهندگان خدمات ارائه

آن با  ندهینما ایو  سیرئ یمذاکرات به رهبر یبرگزار ی(، آمادگEuropean Economic Area, EEAاروپا ) یاقتصاد منطقه

در  یریگمیو تصم امالک و مستغالت اداره تأمین اجتماعی  تیریمذاکرات، مد جهیدر مورد نت یریگمیو تصم درمانیدهندگان خدمات ارائه

 . مهیمورد کارمندان صندوق ب

 .شودیم نییاست که توسط دوک بزرگ تع یدولتی کارمند یی،اجرا تیأه سیرئ

 

 است:شده  لیتشک ریاز افراد ز ییاجرا تیآه

 کارمندان)به جز  شوندیمنصوب م کارمندانتوسط اتاق  و ی را بر عهده دارنداز کارمندان بخش خصوص یندگینما که ندهیپنج نما 

 ((CFLراه آهن ملی )شرکت 
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 راه آهن ملیشرکت  کارمندان از یندگینما که ندهینما کی (CFL )یملراه آهن شرکت  کارمندان ی ازتوسط گروه را بر عهده دارد و 

 شودیمنصوب م کارمنداناتاق در 

 از گروهی از کارمندان دولتی شورای محلی و کارمندانیتوسط  را بر عهده دارد و بخش عمومی کارمندان از یندگینما که ندهینما کی 

 شودیمنصوب م یکارمندان بخش دولتو  دولت کارمنداناتاق  یولتبخش د

 ی به جز کارمندان بخش دولتاتاق کارمندان دولتی و توسط  را بر عهده دارد و بخش عمومی کارمندان از یندگینما که ندهینما کی

 شودیمنصوب مو کارمندانی از بخش دولتی  گروهی از کارمندان دولتی شورای محلی

 شودیمنصوب مغیر کارمندان را بر عهده دارد و توسط اتاق تجاری  از یندگینما که ندهینما کی 

 شودیمنصوب مغیر کارمندان را بر عهده دارد و توسط اتاق کشاورزی  از یندگینما که ندهینما کی 

 و شودیمنصوب مغیر کارمندان را بر عهده دارد و توسط اتاق معامالت  از یندگینما که ندهینما کی 

 شوند.کارمندان را بر عهده دارند و توسط اتاق تجاری و اتاق معامالت منصوب می از یندگینما که ندهیج نماپن 

 CNS :شده مهیبا اشخاص ب میارتباط مستق 
CNS برای نیازهای درمانی شما، توجه  کارآمد یستمیس در جهت ارائه که دهدیدر خدمت شما قرار مای را کارکنان دوستانه و شایسته

 دهند.سیار زیادی به خرج میب

 لطفًا با  گر،ید اتهر گونه اصالح ایبازپرداخت و  یهاتمام درخواست ی: برابازپرداختCNS دیمکاتبه کن ریبا آدرس ز: 

CNS 

L-2980 Luxembourg 

 

 ذکر  نشانی بهن اجتماعی  اداره تأمی هب مستقیمًا دیبا یوتراپیزیف ایدرمان در خارج از کشور، درمان و  یمجوزها: درخواست مجوز برا

 شده در باال فرستاده شود.

 در زیر آن  یاز کار است. آدرس پست تیو معاف فرزندخواندگی ،حاملگی ،یماریب یایمسئول پرداخت مزا سرویس نی: اینقد یایمزا

 آمده است:

CNS 

L-2979 Luxembourg 

 

 ورت این مورد را به ص لطفاً  ،تغییر کرده است شما یاجتماع تیضع/ و شماخانواده  ای هستید و خانه رییثبت نام: اگر شما در حال تغ

 درخواست شود: یبه صورت کتب دیبا زین یمنطقه مرز نیساکن یفرم ثبت نام برا نوشتاری به آدرس زیر اطالع دهید.

CNS 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 
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Phone: (+352) 27 571 

E-mail: cns@secu.lu 

www.cns.lu 

Office hours (all agencies except Hollerich): 

8:30 – 11:30 and 13:00 – 16:00 

Office hours of Hollerich’s agency: 8:00 – 16:00 

 

 د است:موجو ریزبه نشانی  CNS ینترنتیا تیساوبدر  لوکزامبورگاداره تأمین اجتماعی  در قلمرو  یهاآژانس فهرست

http://cns.lu/files/Editus_2014_CNS_INTERNET_.pdf 

 یوابستگ مهی: باجتماعی تأمین اداره هایمأموریتاز  یکی 
 :یوابستگ مهیدر مورد ب یعموم اطالعات

 :هدف 

با  کنند؛ این امرسالمتی زندگی می یهامرکز مراقبت کیدر  ایو است که در خانه  وابسته و مراقبت از افراد حمایت تیریمد یاصل هدف

 گیرد.صورت میو انطباق خانه  زاتیتجه ،سالمتی یهاو مراقبت یبانیپشت یمحصوالت الزم برا غیرنقدی، یایارائه مزا

 باشد. یخانگ یهااز مراقبت تیپول نقد و حما نیممکن است شامل تأم تیحما نیا کنند،یم یکه در خانه زندگ یافراد یبرا

 یوابستگ فیتعر: 

روزانه  یاساس یهاتیانجام فعال یبرافرد  ،یروان ای یروح ،یجسم یهایماریب لیکه به دل شودیگفته م یطیبه شرا یقانون، وابستگ طبق

 دارد.ثالث شخص  کی یبه کمک مستمر و قابل توجه ازین خود

 ه عبارتند از:روزان یاساس یهاتیفعال 

 دستشویی رفتن یازهای: شستشو، بهداشت دهان و دندان، مراقبت از پوست، نیبهداشت شخص( 1)

 مناسب و کمک به خوردن غذا میرژ کی هی: تههی( تغذ2)

 از خانه نها، رفتآمدن از پله نییخوب، باال رفتن و پا تی، حفظ وضعکردنو در آوردن لباس، حرکت  دنیپوش ت،یموقع ریی( تحرک: تغ3)

 و آمدن به خانه.

را خودش  ی و روزمرهاساس یهاتیاز فعال یبخش ایفرد وابسته است تا بتواند تمام  در زهیانگ جادیو ا تیشخص ثالث شامل حما کی کمک

 انجام دهد.  مستقلبه طور  هاتیفعال نیآموزش فرد وابسته تا او بتواند ا اینظارت  ای ؛انجام دهد

 یوابستگ ایبر بودن طیواجد شرا: 

استاندارد  ستیچک ل کی پیروی ازو با  شودیم یابینامه ارزپرسش کیها با کمک تکرار آن هایدوره نیهمچنو  ازیو مراقبت مورد ن حمایت

 .شودیم جادیا

http://www.cns.lu/
http://cns.lu/files/Editus_2014_CNS_INTERNET_.pdf
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 است: ریاستاندارد شامل موارد ز ستیروزانه، چک ل یاساس یهاتیبر فعال عالوه

 شستن لباس ،لباس پوشیدنشستشو،  ،یضرور زاتیتجه یدارنگه ،یدارخانه د،ی: خریداخل فیوظا -

 در خانه یو مراقبت فرد تیبا فرد وابسته، ارائه حما گشت و گذار ای فیروزانه، انجام وظا یمرکز تخصص کی: رفت و آمد به حمایت -

 . یمختلف روزانه و روابط خانوادگ یاساس یهاتیمشاوره در مورد فعال -

 

 قلباشد و الزم است حدا یجد دیو مراقبت با حمایتبرگشت باشد.  رقابلیغ دیبا ایماه مؤثر باشد  6حداقل دت به م دیو مراقبت با حمایت

 ساعت در هفته باشد. 3.5 به مدت

 یوابستگ حق بیمه: 

 .امالک تشکیل شده استو درآمد  ینیگزیجا ،یاحرفه این بخش از درآمد

 شده است. نیی٪ تع1.4 حق بیمه به میزان نیا نرخ

 کند.مشارکت می یوابستگ مهیب درهم  ولتد

 یریگو جهت یابیواحد ارز: 

 :این بخش موارد زیر است تیمأمور

و مراقبت از  یاز وابستگ یریشگیدر مورد پ سالمتی یهاافراد تحت پوشش، پزشکان و متخصصان مراقبت به اطالع دادن و مشاوره -

 افراد وابسته

 به شرایط وابستگی -

 ایبازپرداخت مزا ای، کاهش صرف نظر کردنخدمات و اقدامات مربوط به تدارکات مورد  رد هیصدور اطالع یبرا -

 ، در صورت لزومو ادغام مجدد ارائه خدمات آموزش مجدد -

 دارد سالمتی یهامرکز مراقبت کیدر  رشیبه پذ ازین ایدر خانه بماند  تواندیفرد محافظت شده م ایآ نکهیمشاوره در مورد ا -

که در  ایارائه شده به فرد وابسته سالمتی یهاو مراقبت تیحما یکه مسئول هماهنگ یاستفاده کسان یبرا یوششطرح پ کی توسعه -

 سالمتی یهااستفاده مرکز مراقبت یبرا ایو  هستند کندیم یخانه زندگ

ان فرد وابسته و امک تیوضع فتندر نظر گربا  ا توجه به ضرورت وب یو درمان بهداشتیدر مراکز  رشیپذ یافراد وابسته برا یبندطبقه -

 اش مراقبت از او توسط خانواده

 روزانه یا شبانهمرکز  کیدر ای سالمتی یهامرکز مراقبت کیدر  احتماالت مربوط بهمتمرکز کردن اطالعات  -
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 اکزمرخدمات و مجوز به ارائه  و هارساختیز یمال نیمسئول تأم یهاو وزارتخانه یوابستگ مهیب تیریسازمان مسئول مدبه  ارائه مشاوره -

 ی. براهای افراد وابسته استمقرون به صرفه که متناسب با نیاز باال و تیفیبا ک رساختیز کی یگذارهیپا یبرا یو درمان یبهداشت

 شود.یک گزارش به صورت ساالنه منتشر میابتکار،  نیاز ا تیحما

 CAISSE NATIONALE) یبازنشستگ مهیب ملی صندوق 

D’ASSURANCE PENSION - CNAP) 

 ییاجرا أتیه 
صندوق اختصاص دیگر نهادهای از  کی چیبه ه ،مقررات ایکه به موجب قانون است  CNAPمربوط به  مسئول تمام مسائل ییاجرا تیأه

 ندارد.

 شده است: لیتشک ریز یاز اعضا ییاجرا ئتیه

 دنشویمنصوب ماتاق کارمندان ط توس بخش خصوصی را بر عهده دارند و کارمندان از یندگینما که ندهینما هشت 

 شوداتاق بازرگانی منصوب میتوسط  را بر عهده دارد و غیر کارمندان از یندگینما که ندهینما کی 

 شودمنصوب می صنعتگراناتاق توسط  را بر عهده دارد و غیر کارمندان از یندگینما که ندهینما کی 

 شوداتاق کشاورزی منصوب میتوسط  ه دارد ورا بر عهد غیر کارمندان از یندگینما که ندهینما کی 

  شوند واتاق بازرگانی منصوب میتوسط  را بر عهده دارند و کارمندان از یندگینما که ندهینماچهار 

  شوداتاق صنعتگران منصوب میتوسط  را بر عهده دارد و کارمندان از یندگینما که ندهینمایک 

 

 که توسط دوک بزرگ منصوب شده است. ودشیم سرپرستیکارمند  کیتوسط  ییاجرا ئتیه

 اندازه 
 Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité واحد، تیدر مورد وضع 2008مه  13قانون  از زمان

 (،متوسط طبقه یبازنشستگ مهی)صندوق ب Caisse de Pension des Employés Privés (،ناتوانیو  سالمندی مهیب سازمان)

Caisse de Pension Agricole کشاورزان( و  یبازنشستگ مهی)صندوق بCaisse de Pension des artisans, commerçants 

et industriels ( ،دکنندگانیخرده فروشان و تولصندوق بیمه بازنشستگی هنروران  )در CNAP .ادغام شدند 

به  ،یبازنشستگ هایصندوقگان تمام وابست یقانونبازنشستگی حقوق  تیریمد مسئولیت (CNAP)یمل یبازنشستگ مهیصندوق ب ن،یبنابرا

خود  یقانون یبازنشستگ مهیصندوق ب یدارا یو کارمندان دولت CFLکارمندان  عهده دارد. رو کارمندان دولت را ب CFLکارمندان جز 

 متمایز است. CNAPو از هستند 
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 فیوظا 
 :این وظایف عبارتند از م،یرا نام ببر آن یاصل فیوظا دی، اجازه بدهCNAP فیوظا انیم در

 به وابستگان خود یقانون یحقوق بازنشستگ صیتخص. 1

 ینوساز ایساخت و ساز  یپرداخت وام برا. 2

 

 یکه به سن بازنشستگ یبه وابستگان یحقوق بازنشستگ پرداختاست که هدف آن  یاجتماع نیاز تأم یبخش مهم یبازنشستگ مهیب. 1

 هنی)کمک هز افراد تحت تکفل نی( و همچنیاز کار افتادگ یبازنشستگحقوق ) افراد از کار افتادهسالمندان(،  ینشستگبازحقوق ) انددهیرس

 است.فوت( 

  ماهه،  120شود، به شرطی که برای یک دوره شروع می یسالگ 65سن  از یسالمندان به طور کل یعاد یبازنشستگپرداخت حقوق

 های خرید کامل شده باشد.خابی پرداخت شده باشد و یا دورهحق بیمه اجباری، داوطلبانه یا انت

ی )در صورت وجود سالگ 60 در سن او ی( یاجبار مهیماه ب 480)در صورت وجود  یسالگ 57در سن و قبل از موعد مقرر  تواندیفرد م

ماه بیمه  120مع معادل حداقل مااه بیمه اجباری، خرید داوطلبانه یا پیشاپیش بیمه یا دوره هماهنگ سازی شده، که در ج 480

تواند در ، میکندیم افتیرا در پیش از موعد یکه حقوق بازنشستگ یفردبازنشسته شود.  اجباری، خرید داوطلبانه یا پیشاپیش باشد(

 تجاوز نکند. یسوم حداقل حقوق اجتماع کیکه درآمد حاصل از آن از  به شرطیشرکت کند،  شغلی تیفعال کی

 2 بًایتقرکه  شودیم هی. توصشودیبرقرار م نفعیذ یهاتوسط طرف یدرخواست رسم از طریق ارائهسالمندان فقط  یبازنشستگ حقوق

 برای دریافت این حقوق، درخواست خود را به نهادهای مربوطه ارائه دهید.شدن  طیواجد شرا خیماه قبل از تار

 زار که در با یگریکار د ایشغل  نیانجام آخر قادر به دیشده با مهیب فرد ،ی ناتوانیحقوق بازنشستگ یبودن برا طیبه منظور واجد شرا

 باشد. دهینرس یو به سن بازنشستگ ، نباشدکار موجود است

ت او ظرفیت انجام کار را از دس ،سستی ایمدت، ضعف  یطوالن یماریب کیدر اثر  که شودیدر نظر گرفته م ناتوانی طیشرا گذاری بیمه

 یواننباشد. درجه نات ،اوست یقبل با شغل ی متناظرسطح که در یگریهر شغل د ایخود،  یقادر به انجام کار قبلکه  یبه طورداد باشد، 

 .شودیم یابیارز یتماعاج تأمین پزشک متخصصتوسط 

 .انجام دهددارد،  یسوم حداقل حقوق اجتماع کیاز  شیب یرا که درآمد یشغل یهاتیفعال دینبا نفعیذ

اتوانی نساله قبل از اعالم  3در دوره  دیبا نفعیقابل اجرا است. ذسال  65سن  ریشده ز مهیافراد ب یبرا تنها انیناتو یحقوق بازنشستگ

 ای اجباری یا پیوسته وابستگی داشته باشد.های بیمهماه به طرح 12شغلی، حداقل به مدت 

شود، دنبال تجویز می CNAPکه توسط  قاالت شغلی رایا نقل و انتو  یاقدامات توانبخش سالگی، 50تواند تا قبل از سن می نفعیذ

 .شودیشده پرداخت م مهیب ی شخیدرخواست رسم فقط بر اساس ی ناتوانیحقوق بازنشستگکند. 

 مناسب نیستند خود یادامه کار قبل یبرا کارگرانی که ی مجددبندطبقه( . مادهL.551-1 به بعد از قانون کار.) 
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 یداخل ی مجددبندطبقهیا مشمول خود را انجام دهد،  یواند کار قبلتمین ،یسست ای ضعف ،ی مدتوالنط یماریکارگر که به علت ب کی

 . شودمیدر بازار کار  یخارج ی مجددبندطبقه مشمول ایدرون سازمان و 

شود که میای جبرانی مستحق دریافت کمک هزینهمربوطه  فرد شود، حقوق فردباعث کاهش  یداخل ی مجددبندطبقه هنگامی که

 ,Employment fundتوسط صندوق اشتغال )مبلغ جبرانی  است. دیو حقوق جد هیحقوق اول نیمابه تفاوت ب برابر با مقدار آن

Fonds pour l’emploiشودی( پرداخت م. 

یس کارگران به طور رسمی به عنوان یک فرد جویای کار در سرواست، کارگر مربوطه  رممکنیغ یداخل ی مجددبندکه طبقه هنگامی

ی بندکه منتظر طبقهتا زمانی شود و( در اداره اشتغال ثبت نام میService des travailleurs à capacité réduiteکم توان )

 . شودیبرخوردار م یکاریب یایاست، از مزا یخارج مجدد

شته وجود ندا یکار یکار عاد تواند در بازارن کارگر امکان طبقه بندی مجدد ،یکاریب یایپرداخت مزا یبرا یدوره قانون انیدر پا اگر

 کلبرابر با و  شودی( پرداخت مCNAP) یمل یبازنشستگ مهیکه توسط صندوق ب کندیم افتیموقت در کمک هزینه کی، او باشد

 مستحق دریافت او خواهد بود.است که او  ی ناتوانیحقوق بازنشستگ میزان

 با ی نیزجبران اینهیکمک هزشود، در اداره اشتغال انجام می یس کارگران کم توانسرو که توسط یخارج ی مجددبندطبقهصورت  در

 قابل پرداخت است. یداخل ی مجددبندطبقهبرای و ضوابط مشابه  طیشرا همان

 ن بستگا سابق، قانونی کیبازمانده، همسر طالق گرفته، شر قانونی شریک: همسر بازمانده، ردیگیتعلق م ریفوت به افراد ز نهیهز کمک

ور طکه با ازدواج به  یو روابط یخونروابط  که در درجه دوم یبستگان ،بوجود آمده است میکه با ازدواج به طور مستق یو روابط یخون

 مهید بنداشته باشد، فرزن یشده فوت کند و همسر مهیقرار دارند اگر فرد ب خواهر( و برادر فرزندان و )والدین بوجود آمده است میمستق

 که تحت مراقبت او بوده و زنده باشند. یهر کودک شده و

از  یبرخوردار مستحقبه طور خودکار  قانونی کیهمسر / شرکرده است، فوت شده حقوق بازنشستگی دریافت می شده مهیفرد ب اگر

ورتی مستحق کمک تنها در صفوت کند،  اشتغال داشته استکه به طور فعال  یشده در حال مهیبفرد  اگر. شوندمیفوت  کمک هزینه

 ماه بیمه شده بوده باشد. 12سال قبل از مرگ خود حداقل به مدت  3شود که او در دوره زمانی هزینه فوت می

 .ستین ضروریباال  طیشرابرآورده شدن خ دهد، وابستگی ردوران  یباشد که در ط شغلی یماریب کی ایحادثه  کیاز  یمرگ ناش اگر

سال با  1قبل از تاریخ مرگ حداقل به مدت  دیبا مربوطهافراد قوق بازنشستگی برخوردار شود، برای اینکه همسر فرد فوت شده ح

ینفع در زمان ازدواج و یا زندگی قانونی مشترک خود ذ دیشده نبا مهیو فرد بیکدیگر ازدواج کرده باشند یا شریک قانونی بوده باشند 

 حقوق بازنشستگی ناتوانی یا سالمندی بوده باشد.

 ی نیزقانون زندگی مشترکازدواج کرده باشد. در چارچوب  قبل از مرگ همسر سابق مجددًا دینبا گرفتههمسر طالق  کی ن،یبر ا عالوه

 .دنشویاعمال م یکسانی نیقوان

شده و انجام  مهیبفرد مشترک با  یزندگ طیعمدتًا بر اساس شرا یبستگان خون یفوت برا یبازنشستگ حقوقمستحق بودن برای 

. همه شودیبه او داده م ی یتیمیمادر خود را از دست بدهد، حقوق بازنشستگ ایکه فرزند پدر  یاو است. درصورت یبرا یخانگ ایهکار

 .شودیم پرداخت نفعیذ نیتوسط طرف یدرخواست رسم بر اساستنها  یحقوق بازنشستگ نیا
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های تک خانواره تحت مالکیت مشترک و برای بازسازی ارتمانها و آپبرای خرید و ساخت خانه( CNAP) یمل یبازنشستگ مهیصندوق ب. 2

 کند.هایی را اعطا میاین امالک وام

شود و به کسانی اعطا می ردیگیشده باشند تعلق م مهی( بCNAP) یمل یبازنشستگ مهیکه توسط صندوق ب یاشخاص تنها بهها وام نیا

ی مسکنبه شرطی که و کشور صاحب ملکی نبوده باشند خارج از چه در و  مبورگلوکزابوده باشند، چه در داخل  مهیدو سال ب اقلحدکه، 

 باشد. هاآن یاصلو به عنوان محل اقامت دائم  شودکه برای آن وام گرفته می

 یمل یبازنشستگ مهیساخته که توسط صندوق ب شیپ یهاخانه ایو  یساخت و ساز سنتهای تک خانواره با امکان دریافت وام برای خانه

(CNAPتأ )های با مالکیت مشترک وجود دارد.ه باشد و یا آپارتمانشد دیی 

اشته قرار ندوام تحت پوشش را بخرد که  یملک ایکند  نیتأمساخت و ساز را  نهیاز هز یبخش تواندیم نکهیبر ا یمبن یمدرک دیبا رندهیوام گ

 ارائه کند.باشد، 

طول  رندهیوام گ یسالگ 65 تولداز  شتریبتا  تواندیسال است و بازپرداخت آن نم 25سال و حداکثر  3وام حداقل  مدت زمان بازپرداخت

 بکشد.

 ( داده شده است. جبران خسارت)صندوق  Fonds de Compensationبه نام  یسازمان دولت کیجبران خسارت به  ریذخا تیریمد. 3

 اصول گستره ریسک دیبا هایگذارهیسرما .دنشویم یگذارهیبلند مدت سرمابه صورت  یارائه خدمات بازنشستگ نیبا هدف تضم ریذخا

وام دادن به  ،یدولت یهاوام در یگذارهیبه سرما ی،بازنشستگ یهاصندوق ی صورت گرفته توسطهایگذارهیکنند. سرما تیمناسب را رعا

و به صورت  ورویممکن است به صورت  یفاضا وجوهشوند. های مسکن امن و خرید امالک محدود میوام ،یصنعت یهاو وام یدولت محل

 د. نشو یگذارهیکوتاه مدت سرما

 است: ریصندوق جبران خسارت شامل افراد ز رهیمد تیأه

 ملی  یبازنشستگ مهیصندوق ب ییاجرا ئتیه سیرئ(CNAP و سه عضو که توسط )شوند.منصوب می شورای دولت 

  دشونمی نییتع شونده مهیب به نمایندگی ازچهار عضو که 

 شوندمی نییتع کارفرمایان به نمایندگی ازهار عضو که چ 

 

، سندوق جبران خسارت را نشده است نهادهای دیگر محولاز  کی چیمقررات به ه ایکه به موجب قانون  یدر تمام مواردهیأت مدیره 

 .کنندیم تیریمد نمایندگی و مدیریت

منصوبش،  ندهینما ایصندوق جبران خسارت  سیاز رئ ریبه غ یگذارهیسرما تهیمک یاعضا .کندیکمک م رهیمدهیأت به  یگذارهیسرما تهیکم

ها در بخش مالی، های تخصص آنی است که بر حسب زمینهو سه عضو خارج انیاز کارفرما ندهینما کیشده،  مهیبفرد  ندهینما کیشامل 

 .شوندیم منصوب رهیمد تیأهتوسط 

ها برای سرمایه گذاری عمومی در نظر گرفته هایی که اوراق بهادار آن OPCدر مورد  2007 ژوئیه 13طبق قانون اطالح شده به تاریخ 

 organismes de placement) مشارکتی یگذارهیسرما یبرا را چند نهاد ای کنشده است، صندوق جبران خسارت مجاز است که ی

collectif - OPC ) نیا قیاز طر را شده یگذارهیسرما ریذخا هاییی، دارالوکزامبورگی مقرراتایجاد کند. یک OPC کندیم نییتع ها. 
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ی، بدون خلل در صالحیت اجتماع نیبازرس کل تأم قیقرار دارد که از طر یاجتماع نیمسئول تأم ریجبران خسارت تحت نظارت وز صندوق

ها برای سرمایه گذاری عمومی در آنهایی که اوراق بهادار  OPCدر مورد  2007ژوئیه  13کمیسیون نظارت بر بخش مالی طبق قانون 

 .شودیم اعمال نظر گرفته نشده است،

 

 اطالعات تماس:

Caisse Nationale d’Assurance Pension 

1A, bd Prince Henri 

L-2096 Luxembourg 

Opening Hours: 08:15 - - 16:00 

Phone: (+352) 22 41 41-1 

Fax: (+352) 22 41 41 64 43 

E-mail: cnap@secu.lu 

www.cnap.lu 

 

 اطالعات تماس:

IGSS (Inspection Générale de la Sécurité Sociale): 

www.mss.public.lu/publications/parametres_sociaux/ps_20150101.pdf 

 

 لوکزامبورگ نهادهایاعطاء شده توسط  یایمزا بررسی اجمالی 
 ( حداقل و حداکثر دستمزد مشمول مالیات1

 775.17 (2015ژانویه  1شاخص قابل اجرا )

 یورو واحد پول

 

 1،922.96  حداقل دستمزد ماهیانه

  دستمزد ساعتی  های مالیاتی(مالیات )تمام طرحهای مشمول حداقل دارایی

 1،922.96 11.1154 %100 فاقد شرایط الزم –ساله و بیشتر  18

 1،538.37 8.8923 %80 ساله 18تا  17

 1،442.22 8.3365 %75 ساله 17تا  15

 2،307.56 13.3385 %120 واجد شرایط الزم –ساله و بزرگتر  18

 2،499.85  %130 ل مالیات )بیمه درمانی(حداقل حقوق بازنشستگی مشمو

 9،614.82 های مالیاتی(های مشمول مالیات )تمام طرححداکثر دارایی

 

mailto:cnap@secu.lu
http://www.cnap.lu/
http://www.mss.public.lu/publications/parametres_sociaux/ps_20150101.pdf


 

515 

 های حقوق بازنشستگی( صندوق2

 1،726.13 حداقل حقوق بازنشستگی فردی

 1،726.13 حداقل حقوق بازنشستگی همسر در قید حیات

 469.09 حقوق بازنشستگی یتیم

 7،991.36 بازنشستگی فردیحداکثر حقوق 

 640.99 حد پایین درآمد غیر تجمعی

 1،278.62 میزان درآمد شغلی معاف از مالیات

 61.45 سال 40(، بر اساس سابقه کار 1/12مزایا در پایان سال )

 86.54 ( )به ازای هر فرزند در هر ماه(3کمک هزینه تحصیل )ماده 

 108.91 ی هر فرزند در هر ماه(( )به ازاIX, 7کمک هزینه تحصیل )ماده 

 

 مزایای خانواده

 الف( کمک هزینه خانواده )حق عائله مندی(

 185.60 فرزند 1برای 

 440.72 فرزند 2برای 

 802.74 فرزند 3برای 

 1،164.56 فرزند 4برای 

 1،526.38 فرزند 5برای 

 

 مقدار افزایش یافته بر اساس سن

 16.17 ساله 11تا  6برای هر فرزند بین 

 48.52 ساله و بزرگتر 12برای هر فرزند 

 185.60 کمک هزینه مکمل ویژه

 

 ب( کمک هزینه تحصیلی

 485.01 (%100مقدار کامل )

 242.50 (%50مقدار کاهش یافته )

 شوددرآمد شغلی که در صورت شاغل بودن هر دو نفر والدین در نظر گرفته می

 5،657.70 فرزند وابسته 1

 7،543.60 بستهفرزند وا 2

 9،429.50 فرزند وابسته 2بیشتر از 
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همچنان  ،اندکردهیم افتیآن را در 2015ژوئن  1که قبل از  ینفعانیحال، ذ نیلغو شده است. با ا 2015از اول ژوئن  یلیتحص نهیکمک هز

 خواهند کرد. افتیدر آن را

 

 پ( کمک هزینه در ابتدای سال تحصیلی )به ازای هر فرزند(

 113.15 ساله( 11تا  6ند )فرز 1

 194.02 ساله( 11تا  6فرزند ) 2

 274.82 ساله( 11تا  6فرزند یا بیشتر ) 3

 161.67 ساله یا بزرگتر( 12فرزند ) 1

 242.47 ساله یا بزرگتر( 12فرزند ) 2

 323.34 ساله یا بزرگتر( 12فرزند یا بیشتر ) 3

 

 قسمت( 3داخت در ت( جایزه تولد فرزند / هدیه نوزاد )قابل پر

 580.03 مبلغ هر قسمت

 

 هفته( 16ث( مزایای حاملگی )حداکثر 

 194.02 مبلغ هر هفته

همچنان  ،اندکردهیم افتیآن را در 2015ژوئن  1که قبل از  ینفعانیحال، ذ نیلغو شده است. با ا 2015از اول ژوئن  حاملگی نهیکمک هز

 خواهند کرد. افتیدر آن را

 

 مزایای ماهانه –ن ج( مرخصی والدی

 1،778.31 مرخصی تمام وقت

 889.15 مرخصی پاره وقت

 

 چ( حق فرزند

 76.88 شودبه صورت ماهانه پرداخت می –به ازای هر فرزند در هر سال 
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 ( حداقل درآمد تضمین شده و مزایای دیگر3

 مبلغ به ازای هر ماه

 1،348.18 اولین بزرگسال

 2،022.27 بزرگسال 2شکل از درآمد تجمیع شده خانوار مت

 385.73 بزرگسال بیشتر

 122.56 فرزند

 1،348.18 درآمد برای اشخاص معلول

 691.76 کمک هزینه برای افراد به شدت ناتوان

 691.76 کمک هزینه برای معالجات ویژه

 

 ( بیمه درمانی4

 1،007.72 کمک هزینه خاکسپاری

 20.93 دن )به ازای هر روز(های بستری شحق بیمه بیمار برای هزینه

 10.46 های فیزیوتراپی حرکتی )به ازای هر روز(حق بیمه بیمار برای هزینه

 50.39 دوره بهبود )به ازای هر روز( –مبلغ روزانه پوشش داده شده برای معالجات در یک مرکز درمانی 

 50.39 حرارتی )به ازای هر روز(درمان  –مبلغ روزانه پوشش داده شده برای معالجات در یک مرکز درمانی 

 60.00 حداکثر مبلغ ساالنه حق بیمه برای دندانپزشکی

 

 های پرستاری( بیمه مراقبت5

 48.36 مبلغ برای حمایت و نهادهای مراقبتی )به ازای هر ساعت(

 66.43 های مراقبتی )به ازای هر ساعت(مبلغ برای حمایت و شبکه

 56.95 ( )به ازای هر ساعت(semi-stationaryمبلغ برای مراکز نیمه ثابت )

 262.50 حداکثر مبلغ مزایای نقدی ) به ازای هر هفته(

 111.00 محصوالت ضروری برای مراقبت و پرستاری ) به ازای هر ماه(

 480.74 ساله فاقد شرایط الزم 18برای افراد  – %25 –میزان کسر از پایه مالیاتی 

 

 STËFTUNG HËLLEF DOHEEM بنیاد 
است که  نیا Stëftung Hëllef Doheem بنیاد یاصل فهیدر لوکزامبورگ، وظ در منزل مراقبتارائه دهنده خدمات  نیعنوان بزرگتر به

 فهیوظ کنند. یخود زندگ یهاکه ممکن است در خانه یو تا زمان تا استقالل خود را حفظ کنندرا قادر سازد  ماریب ای فیافراد سالمند، ضع

 فهیوظهای با کیفیت باال را فراهم کند؛ ها مراقبتاین است تا در هر زمان و به هر نحوی که مشتریان آن نیاز داشتند، برای آن دبنیا نیا

کارمند  1،901ها حساب کنند. ها بتوانند همیشه روی این کمکروز سال است تا مشتریان آن 365تضمین این خدمات در  بنیاد نیا دیگر
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، که در حال پیر شدن هستند یافراد یرا برا سالمتی یهاتا مراقبت کنندیکار م ایچند رشته ییهامیت و درمان در تمرکز بهداش 24در 

 ی بهبود پس از جراحی هستند و یا ناتوان هستند، فراهم آورند.در مرحله، به طور مداوم بیمار هستند

 شود: حاصل ریز هایروشاز  تواندیو مراقبت م حمایت یدرخواست برا

 یابیو ارز یریگواحد جهت 

 یمددکاران اجتماع 

  های سالمندان مانند مراقبت از سالمت و خانهمراکز تمامStëftung Hëllef Doheem ،Help ،Camille ،Verbandskëscht ،

Coviva ،Päiperléck و غیره 

 تیساوب (  اداره تأمین اجتماعیCNS) 

  شما خانوادگیپزشک 

 ( ارسال شود.CNSبه اداره تأمین اجتماعی  )پر شود و  دیفرم با نیا

 

 لی)وک ی اوقانون ندهینما ایخانواده  یاز اعضا گرید یکی، او ، همسرمربوطهشخص توسط معتبر هستند که  یدر صورت تنها هادرخواست

 شود. لیتکمیک متخصص توسط  دیبا R20گزارش معتبر  کی( باشد. اریاالختتام

 یمراقبت شخص 
کردن،  زیخانه مانند تم یکارها دن؛یلباس پوش ایموها  تشویحمام کردن، شس ایبه دوش گرفتن کردن مانند کمک  ،یشخص یهامراقبت

 ،نیبر ا عالوهدهند. ارائه میما  طیهستند که کارکنان واجد شرا یاز خدمات ییهاتنها نمونه های غداییوعده لیشستشو و اتو کردن و تحو

گرفتن  شگاه،یآرا ایها نزد پزشک بردن آن ،کارهای محول شده از سوی مشتری یاجرا ،ییمواد غذا دیرخ از جمله یاجتماع یهاتیفعال

 دهند.ها ارائه میها بودن نیز از دیگر خدماتی است که آنهمراه آنصرفًا  ایها و آن داروهای تجویز شده برای

 خانگی یپزشک هایمراقبت 
و  پانسمان کردن ،یدرمان هیتغذ ای تزریق وریدی ق،یتزر ،یجراح یهازخم ایها بت از زخمخون، مراق شیخدمات عبارتند از: آزما نیا

و اغلب  شوندیانجام م دهیو آموزش د تیموارد توسط پرستاران با صالح نی. اداریسالمت ناپا تیو وضع یجد یمارینظارت بر ب نیهمچن

 .شوندی( بازپرداخت مCNS) یمل درمانی مهیتوسط ب

 سالمندان یقبت روزانه برامراکز مرا 
 و کند مراقبت از سالمندانی که در طول روز به کمک یا نظارت نیاز دارند، شده است تا یافراد مسن طراح یمرکز مراقبت روزانه برا 11

 و یاخود را انجام دهند  یشخص های، کارسر کار بروندتا آزادانه  سازدرا قادر می نیمراقب ایخانواده  یبرنامه اعضا نیای کند. همراه ها راآن

مانند  یی راهاتیمراکز فعال نیاها سالمت هستند، در آرامش باشند. و آن شودیمراقبت مبه خوبی ها آن بستگاناز  دانندیکه م یدر حال
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 یافراد یرا برای شدیدتری و اجتماع یدرمان ،یخدمات بهداشت یو حت یخدمات مرتبط با سالمت ح،ی، تفرغذا خوردن ،یاجتماع یهاتیفعال

 .کندی، فراهم مهستنددر خانه  یپرستار یهابه مراقبت ازین در شرفکه  یکسان یدارند و برا یجد یکه مشکالت پزشک

 در خانه و اطراف تیاحساس امن 
"Sécher Doheemمراقبت از راه دور و  یاجتماع " سیستم هشدارStëftung Hëllef Doheem  وابسته را ایاست که افراد مسن 

متصل به خط تلفن  دستگاه کیشامل  هشدار ستمیس کنند. تیدر خانه احساس امن ،کنندیم یکه تنها زندگ یزمان یحتتا  سازدیقادر م

 هشدار ،یتماس اضطرار کی صورت وقوع در فعال شود. ت،یآشکارساز فعال ایدستبند، گردنبند، افتادن/ حضور  قیاز طر تواندیاست که م

 یکمک مناسب را سازمانده ،که هر زمان که الزم باشد شودیمنتقل م 24/7تلفنی مرکز تماس  کیو به  شودیم فعال یتوسط مشتر

 سایت زیر مراجعه کنید:به وبلطفًا  ،شتریاطالعات ب ی کسببرا .کندیم

www.secherdoheem.lu 

 انهشب هایمراقبت  
را  وابسته ای ماریفرد ب ای یکروزانه هایازین شتریب ،دهدیبعد از ظهر ارائه م 10صبح تا  6 ساعت از بنیاد این که ییهابتو مراق هاکمک

" Gardes de nuitهای شبانه "مراقبت سیدارند. سرو یبانیبه پشت ازیشب ن طول در ی نیز اغلبررسمیمراقبان غ گرچها .دهدیپوشش م

بهداشت شخصی، سرویس بهداشتی رفتن، لباس پوشیدن و درآوردن، تغذیه و غذا خوردن به حمایت نیاز دارند، در  نیز برای افرادی که در

در مواقع بیمار بودن مراقب اصلی و یا در دسترس نبودن او، به عنوان یک حمایت اضطراری  تواندیم نیهمچن سیسرو نیادسترس است. 

 سریع عمل کند.

 تحرک پذیری 
به  و کنند،یروزمره کمک م کارهای رسیدگی به یخود برا یهاحفظ مهارت ایدر بازگرداندن و /  انیبه مشتر بنیاد نیا یاحرفه درمانگران

که  ییهاتیاساسًا با فعال هاآندهند. ها طیف وسیعی از راهکارهای فعال کننده و توانبخشی را بر اساس ارزیابی و تشخیص دقیق ارائه میآن

 سر و کار دارند. یو سازگار یفن یهامربوط به کمکموارد  نیو تحرک و همچن هیمانند بهداشت، تغذ شود،می روزمره کارهایمربوط به 

 

 هاآن غیر رسمی انو مراقب انیاز مشتر حمایت 
غیر  انراقب. خانواده و دوستان ماهمیت باالیی پیدا کرده است غیر رسمینقش مراقب  ،افراد مسن تیروزافزون جمع شیتوجه به افزا با

مراقبان خانواده  یبرا یو مال یعاطف ،یعواقب جسمدر صورت نبود حمایت، . است سخت و معمواًل ناآشنانقش  کیکه  شوندمی رسمی

 غیر رسمیمراقبان  یبرا پشتیبانی ستمیس کی Stëftung Hëllef Doheemبسیار سخت و طاقت فرسا باشد. به همین دلیل،  تواندیم

پس از سکته کردن یکی از خود  یکردن زندگ میزوال عقل، تنظ ای یمختلف مانند افسردگ یهایماریدر مورد ب یریادگیکرده است.  جادیا

یی که این هاها و کنفرانساز کارگاه یاریاست که در بس اتیوعموض بخشی ازتنها  ،وفق دادن خانه خود برای افراد مسن ای، افراد خانواده

مشاوره  ت،یحما یهااز راه گرید یکگیرند. یکند، مورد بررسی قرار مین برای مراقبان غیر رسمی برگزار میبه صورت کاماًل رایگا بنیاد

http://www.secherdoheem.lu/
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فوت کرده  مراقبت شوندهکه فرد  یزمان ،یعزادار یهادر زمان ،یعاطف یترس، غم و ناراحت ،یمقابله با خستگ یبرا تواندیاست که م یخانگ

 ه شود.ارائ های سخت دیگردر دوره ای است

 های پایان زندگیمراقبت 
 یهامراقبت نهیاست که به طور خاص در زم یمتشکل از پرستاران Stëftung Hëllef Doheemی پرستار هایمراقبتتخصصی  میت

 ایو  یدرد پزشک نیاز خدمات مانند تسک یانواع مختلفدر دسترس هستند و  24/7به صورت ها .آنانددهیو اطفال آموزش د ینیتسک

دغدغه  یزندگ تیفیحداقل حفظ ک اکیفیت زندگی و ی. بهبود دهندیرا ارائه م رهیو غ یو کنترل عالئم مرتبط مانند آروماتراپ یرپزشکیغ

 .شودیآنان م یهاو خانواده ماریب یو معنو یاجتماع ،یاحساس ،یجسم یازهایشامل مراقبت از نامر  نیاباشد. اصلی می

 و آموزش  کیفیت 
ده کر جادیارا  اراهنم اصل 10ی، مراقبت و پرستار ،پشتیبانیارائه خدمات  در تیفیک یاستانداردها نیتضم یبرا این بنیاد، 2002سال  از

 نیبنابرا است. یپرستاران و کارکنان مراقبت یهامستلزم آموزش مستمر و توسعه مهارت انیمشتر یخدمات برا نیاست. فراهم کردن بهتر

ایجاد ها تخصص ریو سا ینیدرمان درد، زوال عقل و مراقبت تسک ابت،یمراقبت از زخم، ددر زمینه ان متخصص از پرستار یگروه بنیاد نیا

 کرده است.

 یکیمراقبت الکترون ستمیس ادیبن نیاست. در طول چند سال گذشته، ا یبودن در فناور شتازیپ ،ما یبرا تیفیک یهااز نشانه گرید یکی

سازد و در صورت نیاز، از ستم الکترونیکی نظارت بر سالمت مشتری و نیازهای مراقبتی او را ممکن میرا توسعه داده است. این سیخود 

ک ، "کمDALIAدر یک برنامه به نام  ادیبن نیا ن،یبر ا عالوهکند. ها و متخصصان متصل میها را به بیمارستانآن E-Santéطریق پلتفرم 

رگ ر اروپا وجود دارد و همچنین در یک برنامه نوآورانه ملی که متعلق به دانشگاه لوکزامبوهای زندگی روزمره" که در سراسبرای فعالیت

 هایی برای غلبه بر سستی و بیماری پیدا کند.حلی، راهکیتکنولوژ یهاینوآورکند تا از طریق است مشارکت می

 کنندیمردم کار م یمردم برا 
ن )انسا human and competentاین بنیاد متعهد است که در راستای شعار ما "دارد،  یو انتظارات متفاوت ازهاین یی که هر کسآنجا از

 و توانمند("، به صورت همیشگی باالترین میزان کیفیت و امنیت را ارائه دهد

 تماس: اطالعات 
سایت به وبتماس بگیرید و یا  80 20 40، با شماره Stëftung Hëllef Doheemدر مورد خدمات  شتریکسب اطالعات ب یبرا

www.shd.lu .مراجعه کنید 

Stëftung Hëllef Doheem 

Central administration 

48a, Gaston Diderich 

L-1420 Luxembourg 

Phone: (+352) 40 20 80 

Fax: (+352) 40 20 80 66 09 

E-mail: info@shd.lu

http://www.shd.lu/
mailto:info@shd.lu
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 یمعرف 
 دهید:هایی میچه چیز

یورو به  775.17یورو، طبق شاخص  9،614.82 تأمین اجتماعی)تا سقف از حقوق معمولی کارمندان  %3.05کسر  –بیمه سالمت دولتیی 

 .هاپاداشاز  %2.80 ( و2015ژانویه  1تاریخ 

  کنند.ی یکسانی را برای بیمه سالمت دولتیی پرداخت میهانیز همانند کارمندان، حق بیمه انیکارفرما

ق اتفا حوادث یکه کارمند را براکند هایی را پرداخت میحق بیمهحوادث  مهیب یکارفرما برا ،عالوه بر حق بیمه برای بیمه سالمت دولتیی

 دهد.افتاده در حین کار و یا حین رفت و آمد به محل کار پوشش می

 

 آورید:میهایی بدست چه چیز

( ازمعالجات درمانی مورد نیاز  یعیوس فی)شامل دارو و طی جامعی و دندانپزشک یپزشک مهیب ،لوکزامبورگ یمل درمانی مهی، بزبان ساده به

دهد که در داخل در دسترس است و معالجاتی را پوشش میها و وابستگان آن طیواجد شرا نیساکن یپوشش برا نیکند. ایرا فراهم م

 گیرند.بورگ صورت میلوکزام

به یک پزشک و یا مرکز پزشکی در لوکزامبورگ  دیخود با طیشما و وابستگان واجد شرامند شدن از بیمه درمانی لوکزامبورگ، برای بهره

 همیب ستمیساید، توسط های تحویز شده توسط دکتر پرداخت کردهمبالغی را که شما برای آزمایشات و درمان، در عوض. مراجعه کنید

 همچنین این امکان. مستقیمًا به او مراجعه کنید دیتوانیمشما  ،نیاز باشدمتخصص  به یک. اگر شودی، به شما بازپرداخت میمل یدرمان

تم در این حالت سیساما  و هنوز هم مبلغ بازپرداخت را دریافت کنید، مراجعه کنیدمتخصص خارج از لوکزامبورگ  کی وجود دارد که شما به

شک توسط پزاین کار  نکهی، مگر اانی ملی باید قبل از انجام معالجات درمانی در خارج از کشور، به شما اجازه این کار را بدهدبیمه درم

 ا( تایید شده باشد و یContrôle medical de la sécurité socialeمتخصص توصیه شود و توسط معاینه پزشکی خدمات اجتماعی )

های پازپرداخت (. در این حالت، مبلغ بازپرداخت، بر اساس نرخCNSاساسنامه  27گ قابل اجرا نباشد )ماده اینکه آن معالجه در لوکزامبور

 یخارج یدر کشورها ازیمورد ن معالجات پزشکیدر مورد  ی،لیتکم یهامهیاز ب ی. برخقانونی در کشوری است که پزشک در آن مستقر است

 دهند.یرا ارائه م یاضاف هایپوشش

را پوشش  دارویی یهانهیهزاز  %100تا  %40 نیپزشک و بویزیت مربوط به  یهانهیهزاز  %100تا  %80 نیب عموماً  ی،مل یماندر مهیب

 یجراح ای( و یکی)مانند دندان سرام یدندانپزشک یهااز درمان یبرخ ی(، برای)اتاق تک مارستانیب کی معالجه درجه یک در یدهد. برایم

هایی نهی و با هزیبه صورت محل یلیتکم مهید. بنرا فراهم کن یلیتکم مهیپوشش ب او ی مابه التفاوت را پرداخت کنند دان بایکارمند ک،یپالست

شود. میارائه  CAISSE MEDICO CHIRURGICALEو  GROUPE FOYER ،DKVیر نظ ییهاتوسط شرکتمتوسط، 

 (.اطالعات تماس، به انتهای این فصل مراجعه کنید برای مشاهده)
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 ایمزا 
—Caisse Nationale de Santé) اداره تأمین اجتماعیاو حق بیمه را به شود، یثبت نام م تأمین اجتماعی یکارمند برا کیکه  یهنگام

CNSکند:کند و مزایای زیر را از این سازمان دریافت می( پرداخت می 

 بستری شدن در بیمارستان 
  یورو به  20.93مبلغ  که توسط صندوق پرداخت میشود بعالوه سهم بیمه گذار به (یحمام خصوصبدون ، تخته 2های اتاق) 2درجه

 (.CNSاساسنامه  142روز در سال تقویمی )ماده  30یورو( برای مدت  775.17ازای هر روز ) با شاخص 

 سایت ها را در وبتوانید فهرستی از هزینهشما می ها بر حسب روز:برای دکتر

_Liste_pos_assures.pdf15.09http://cns.lu/files/listepos/  ماده( .65مشاهده کنید ،CSS) 

 (EXTRA-HOSPITABLEهای فرا بیمارستانی )ویزیت 
شود قانون مشخص شده است، بازپرداخت می های قانونی متناظر که برای چنین معالجات درمانی دراز نرخ %100یا  %88، %80میزان 

 (.CNSاساسنامه  35)ماده 

 دندانپزشک 
 %100تا  %88، %80مبالغی در محدوده شود، یبه طور کامل پرداخت م اداره تأمین اجتماعی که توسط وروی 60 انهیفراتر از مبلغ سال

اداره به تایید قبلی  یدندانپزشک یهااز درمان یبرخ .شودت میهای مختلف )همانطور که در قانون تعریف شده است( بازپرداخبرای درمان

 ( CNSاساسنامه  39نیاز دارد. )ماده  تأمین اجتماعی

 های عینکفریم 
 30  ماده( اساسنامه  126+  119یورو به ازای هر فریمCNSی ،)اینکه تغییرات زیادی در شماره چشم رخ مگر  ،بار در هر سه سال ک

 دهد.

  هر چهار سال، مگر در بازپرداخت  کیپزشک:  تجویزبسته به نوع لنز و چشمی  یو لنزها یاشهیش یلنزها یورو برای 550تا  100بین

 اینکه تغییرات زیادی در شماره چشم رخ دهد.

 چیزی شبیه به آن ای ژهیماساژ و 
 شوند.داخت میپر اداره تأمین اجتماعیتایید قبلی از شده توسط دکتر و  زیتجو طیشرا طبقها درمان نیا

 

http://cns.lu/files/listepos/15.09_Liste_pos_assures.pdf
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 دارو 
 positiveداروهای مثبت ) ستیتمام داروها در ل به شرطی که، باشدمی %100تا  %40از  بر اساس مقیاس حقوقی و هانهیبازپرداخت هز

medicine) صادر شده توسط _Liste_pos_assures.pdf15.09istepos/http://cns.lu/files/l .قرار داشته باشد 

 ی(به صورت شخص ایخود و  یکارفرما قیاز طر ی داشته باشید، )چهاورژانس مهیپوشش بشما  شودپیشنهاد میکه  دیلطفا در نظر داشته باش

 تا وقتی خارج از لوکزامبورگ هستید، از شما محافظت کند.

 املگی و ناتوانی افتادگی شرایط ح کار ه ازمیب 
سب دوره ام بیماری در آن قرار دارد )بر ح77بیماری و تا پایان ماهی که روز  روز اول 77تا  دی، کارفرما بادر انجام کار یدر صورت ناتوان

فت بیماری دریا کمک هزینه اداره تأمین اجتماعیتواند از میدوره، کارمند  نیا انی. سپس، در پاماهه( حقوق کارمند را بپردازد 12مرجع 

ها، شود، باالترین مبلغی است )شامل دستمزد، پاداشای که بر اساس آن میزان کمک هزینه بیماری محاسبه میمبلغ پرداختی پایه. کند

 عیمااداره تأمین اجتماه پیش از دریافت کمک هزینه بیماری از  3کارمند در طی که ها اما بدون در نظر گرفتن اضافه کاری( سایر پرداخت

ها و مزایا، میزان مبلغ پرداختی بر حسب متوسط میزان حقوق دوازده ماه گذشته محاسبه کرده است. با در نظر گرفتن پاداشدریافت می

 شود.می

ر اماهه(، از کمک هزینه بیماری برخورد 12ام بیماری در آن قرار دارد )بر حسب دوره مرجع 77تا پایان ماهی که روز  افراد خود اشتغال

اما از پنج برابر حداقل دستمزد قانونی  ،در زمان شروع ناتوانی است هامتناسب با حق بیمه پرداختی آن کمک هزینه بیماری،. شوندمی

 بیشتر نیست.

حداقل هشت  یعنی)شود پرداخت می کمک هزینه حاملگی زنان خود اشتغال یا کارمندان زن و ی مرخصی حاملگی، بهدر طول دوره قانون

 در صورت تغذیه کودک با شیر مادر و یا به دنیا آوردن چندین کودک، چهار هفته دیگر مان؛یو هشت هفته پس از زا مانیقبل از زا هفته

کمک هزینه  همانند یید و بر مبنانشویپرداخت م اداره تأمین اجتماعیحاملگی توسط  یهانهیکمک هز .(شودبه این مدت اضافه می

 افتد(.ما با آن به صورت همزمان اتفاق نمیشوند )ابیماری تعیین می

علت کار  کنند )یعنی بهبه میزان کمتری از کمک هزینه حاملگی، کمک هزینه دریافت میکه  یکنند و زنانیکار نم یکه به طور کل یزنان

کمک هزینه  نی. ادگیرنقرار می Caisse Nationale des Prestations Familiales، تحت پوشش کمک هزینه حاملگی وقت( مهین

را در فصل مربوط به پوشش  شتریب اتیجزئتوانید می) یورو است. 775.17شاخص  طبق، یورو به ازای هر هفته 194.02به میزان  حاملگی

 د.شوی( پرداخت ممانیو هشت هفته پس از زا مانیهفته )هشت هفته قبل از زا 16حداکثر  برای نهیهز نی(. احاملگی ببینید

همچنان این کمک هزینه را دریافت  ،2015ژوئن  1قبل از  نفعانیحال، ذ نیلغو شده است. با ا 2015ژوئن  1حاملگی از کمک هزینه 

 کنند.می

 درخواست بازپرداختارائه  فرآیند 
. دیکن افتیدررا  مراجعه کنید و معالجات مورد نیاز گلوکزامبورو در مارستانیب ایپزشک  کیبه  د،یدار ازین یپزشک یهااگر به مراقبت

و اصل صورتحساب )یک کپی برای خود نگه دارید( را همراه با مدرکی که نشان بدهد شما آن صورتحساب را  صورتحساب را پرداخت کنید

http://cns.lu/files/listepos/15.09_Liste_pos_assures.pdf
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 اداره تأمین اجتماعی، به (کندا به منظور تأیید پرداخت امضا میپزشک صورتحساب ر ،اید )اگر شما بالفاصله پرداخت کنیدپرداخت کرده

لوکزامبورگ  یو شماره حساب بانک بانک لوکزامبورگ و محل تأمین اجتماعی، لطفا نام، آدرس، شماره ال کنید. برای اولین درخواستارس

در  ،اگر شما مشکالت پزشکی بلند مدت دارید. کندمبلغ را به حساب بانکی لوکزامبورگ شما واریز می یمل درمانی مهی. بدیسیخود را بنو

 .دیریتماس بگ ریات زاسرع وقت با ادار

 

Caisse Nationale de Santé 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

Opening Hours: 08:30 - 16:00 

General Phone: (+352) 27 571 

Fax: (+352) 27 57 27 58 

 

 ا موارد زیر تماس بگیرید:لطفا ب شتریاطالعات ب ی کسببرا

 

Centre Commun de la Sécurité Sociale 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

General Phone: (+352) 401 411 

Fax: (+352) 404 481 

Opening Hours: 08:00 - 16:00 

 

 برای سواالت مربوط به ثبت نام:

 

Employers A to D (+352) 40141-3100 

Employers E to I (+352) 40141-3200 

Employers J to Q (+352) 40141-3300 

Employers R to Z (+352) 40141-3400 

 

 نهاد مربوطه برای رسیدگی به مزایای خانواده:

Caisse Nationale des Prestations Familiales Offices: 

6, boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

General Phone: (+352) 47 71 53 – 1 

(from 8.00 am to 11.30 am and from 1.30 pm to 4. pm) 

Fax: (+352) 47 71 53 – 328 

www.cnpf.lu 

 

http://www.cnpf.lu/
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 دفاتر اطالعاتی:

34 avenue de la Porte Neuve 

L-2227 Luxembourg 

(Continuously open from 7.45 am to 3.30 pm) 

 

میلی تک مهیب ی دریافتها برااز افراد و خانواده ی، بعضهستند یدر لوکزامبورگ عال یپزشک یهاکه مراقبت یدر حال ،دیلطفا توجه داشته باش

و  گیردبرای شما اتاق شخصی در نظر می ی شدن شما در بیماریستان،کم است و در صورت بستر مهیب نیا نهی. هزکنندخصوصی اقدام می

است که طبق  نیا هامهیب نیا . نقطه ضعفکندرا پرداخت می یی که توسط بیمه پرداخت نشده و قابل کسر از مالیات استهانهیاز هز یبرخ

د. توانید درخواستی ارائه کنیماه تا یکسال عضو آن بیمه نبوده باشید، نمی 3تا زمانی که به مدت شما  ی،خصوص یهامهیاز ب یبرخشرایط 

ا یبه بستری شدن در بیمارستان و کنند نیاز ی است تا اطمینان حاصل کند که مردم برای ثبت نام، تا زمانی که فکر میگام منطق یک نی)ا

 کنند(سایر موارد اورژانسی پزشکی دارند، صبر نمی

 :ها عبارتند ازمثال

Caisse Médico Chirurgicale های اضافی پوشش( ، با توجه به سن234.19 – 167.28) ساالنه کم برای خانواده برای شما با نرخ

های اضافی دندانپزشکی را نیز التفاوت معالجات درجه یک در بیمارستان و همچنین هزینهها مابه ی، آنجراح صورتدهد. در یارائه مرا 

 دهند.پوشش می

، %100تا سقف ها آن دهند.های درمانی گرانتر ولی با پوشش بیشتری را ارائه می، بیمهDKVو  Groupe Foyerهایی مانند شرکت

 دهند.حتی هنگام مسافرت را نیز پوشش می

 

Caisse Médico-Chirurgicale 

49, rue de Strasbourg 

L-2971 Luxembourg 

Phone: (+352) 49 94 45 1 

Fax: (+352) 49 11 53 

www.cmcm.lu 

 

DKV Luxembourg 

43, avenue J.F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 64 64 - 1 

Fax: (+352) 42 64 64 - 250 

www.dkv.lu 

 

Groupe Foyer 

12, rue Léon Laval 

L-3372 Leudelange 

Phone: (+352) 437 437 

www.foyer.lu 

http://www.cmcm.lu/
http://www.dkv.lu/
http://www.foyer.lu/
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 های وابستگیحق بیمه و مراقبت 
 یهایاستراتژ جادیکه ممکن است و ا یخود تا زمان یهاد معلول در خانهاز سالمندان و افرا تیدوگانه حما استیدر لوکزامبورگ، س

 شده است. یوابستگ مهیب جادیبر کاربر، منجر به ا یمبتن یهامراقبت

اجرا  1999 هیژانو 1از  حق بیمه نیا .شودکسر میشود و از حقوق یاز کل درآمد ناخالص محاسبه م %1.4میزان  حق بیمه وابستگی به

هستند و برای انجام امور  )ویلچر( چرخ دار یهایکه در صندل ی، به عنوان مثال افراداست کمک به افراد وابستهکه هدف آن شده است 

 و همچنین نیاز به پشتیبانی دارند،روزانه خود  فیوظابرای انجام  افراد سالخورده که هنوز سالم هستند، اما روزمره خود نیاز به کمک دارند،

 .شخص ثالث وابسته باشند کیاست به طور موقت به کمک  که ممکن یافراد

 در مورد چگونگی برآورده کردن کیدولت لوکزامبورگ به طور استراتژ که تعداد رو به رشد سالمندان در لوکزامبورگ موجب شده است

مراقبتی هماهنگ  ستمیس کی قالب در یبه خدمات دولت یکاهش وابستگ یبرا یاستراتژ کیاز  یبخش نی. ای فکر کندمراقبت یازهاین

 یچگونگ ی تضمین کرده و به شما در مورداز وابستگ جهینت کیبه عنوان با کیفیت را  یاجتماع یهامراقبت برخورداری از حقوقاست؛ و 

 یهاتیفعال یبررساز طریق  ستمیس نی. ادهددولت و یا توسط خانواده/بستگان( حق انتخاب می توسط میبه طور مستق) ارائه مراقبت

به کاربران اختیار بیشتری  مهی، طرح ببا امکان انتخاب سرپرست. ردیگیقرار م یمورد بررس استقالل/دخالت کاربر و تیفیک ،یهماهنگ

بر  دیتأک ستمیس نیمهم ا یهایژگیاز و یکی ت،یشناسد. در نهایم تیرا به رسمغیر رسمی  هایمراقبتتأمین منابع  تیو اهم دهدمی

 سرپرست است. یهاو مهارت صفات
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 یقانون یرسم التیتعط 
 شده است. میقانون کار تنظ به بعد از L.232-1مواد توسط  یقانون رسمی التیتعط

 شود.یاعمال م یبخش خصوص مندانکار تمام بر، قانون کار به بعد از L.232-1مواد 

 از قانون کار، تعداد ده تعطیلی رسمی قانونی را مشخص کرده است: L.232-2اده م

 New Year’s Day (روز سال نو، اول ژانویه) 

 Easter Monday (دوشنبه عید پاک) 

 1st of May (روز جهانی کارگر، جشن اول ماه مه) 

 Ascension Day (روز معراج حضرت عیسی) 

 Whit Monday ( یزانعید پنجاهه، عید گلر ) 

 National Holiday (23 June) ( ژوئن 23روز ملی لوکزامبورگ،  ) 

 Assumption of the Virgin Mary (15 August) ( اوت 15روز معراج مریم مقدس،  ) 

 All Saints’ Day (1 November) ( نوامبر 1عید مقدسان،  ) 

 Christmas Day (25 December) ( دسامبر 25روز کریسمس،  ) 

 Boxing Day (26 December) ( دسامبر 26روز بعد از عید کریسمس،  ) 

 

، تالقی کند ها(ها برای مثال کنوانسیون بانک)برای کارکنان برخی کنوانسیون روز استراحت کی ای کشنبهیروز  با رسمی لیتعط کیاگر 

قانون کار  عطیلی خواهد شد.باید برای جبران آن ظرف سه ماه آینده یک روز مرخصی در نظر گرفته شود که در حقیقت جایگزین آن ت

 جابجا کرد. یجارت ای یمحل التیتعطبا تعداد برابری از توان یرا م یرسم یلیچند تعط ای کیکند که یمشخص م

عالوه بر هر پرداخت مربوط به اضافه کاری یا کار در روز  که در یک تعطیلی رسمی قانونی مجبور به انجام کار بوده است،کارمند  کی

 ازای آن روز باید به او سه برابر نرخ روزانه حقوق داده شود. یکشنبه، در

ر از کا دی( باLabor and Mines Inspection, Inspection du Travail et des Minesن )عادکار و م یبازرس اداره در گذشته،

 .ستیالزم ن رسانی اطالع چیهدیگر ، 2009ژانویه  1اعمال اساسنامه جدید به تاریخ . با شدمیمطلع  رسمی التیانجام شده در تعط

هنوز  رسمی التیکار در تعط ان انجامشود؛ امکیلغو م یقانون رسمی التیکار در تعط تیکه ممنوع ستیمعنا ن نیبه ا یاخطار قبل کیلغو 

 هم به شدت محدود است.
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 مرخصی ساالنه 
ای استاندارد برای از دوره یبخش خصوص رمندانتمام کا .شده است میاز قانون کار تنظ به بعد L.233-1مواد توسط  یقانون التیتعط

 روز است. 25مرخصی ساالنه، بدون توجه به سن کارمند،  . حداقلبرخوردار هستندساالنه مرخصی 

 آید.این مرخصی، پس از سه ماه کار بدون وقفه برای کارفرمای یکسان به وجود می گرفتن حق

ده بوده باشد )در طول بخشی از سال که گذشته است(، غایب بوکار  را که باید مشغول یاز زمان ٪10از  شیب موجهی لیاگر کارمند بدون دل

ت غیب ب،یآس ای یماریب لیبه دل بتیتوسط کارفرما، غ شدهمجاز بتیطبق قانون کار، غ تواند با مرخصی او موافقت نکند.باشد، کارفرما می

 شوند.یمحسوب م موجه لیهمه به عنوان دال ،یاعتصاب قانون ای میبه دلیل تعطیلی رس غیبتو  به دلیل شرایط اضطراری

دهد، از ها نمیساعت در ماه را به آن 44ی استراحت بدون وقفه حداقل اجازهها که کار آن مندانیکارگران معلول، کارگران معدن و کار

 شوند.مند میبهره های اضافهمرخصی

شتر، رور متوالی یا بی 12به مدت  دیکارمند با سالی یکبار، اما حداقل گرفته شوند صورت متناوبه ب هامرخصیدهد یاجازه م یمقررات قانون

 مرخصی بگیرد.

شود، یم لیساالنه تعط التیتعط یبرا مؤسسهکه  ی. در مواردزمانی مرخصی بگیردکه چه  ردیگیم میاست که کارمند تصم نیا یقاعده کل

 عالم شود.انهایتًا تا انتهای مارس باید نتیجه به کارمندان  کارفرما توافق شود وو  ا نماینده کارمندانکارمندان ی نیب دیبا التیتعط خیتار

دوازدهم از  کیاز  یحق برخوردار کرده است،کامل کار  برای هر ماهی که کارمند ،ابدیاشتغال خاتمه  یمیکه در طول سال تقو یدر صورت

 (شودروز کاری باشد، یک ماه کامل در نظر گرفته می 15که بیش از ماه  کیاز  ی)کسررد. نگرفته است را دا ساالنه که هنوز مرخصی

 های ویژه وجود دارد:از مرخصی همچنین تحت قانون کار، انواع مختلفی

 مرخصی تحصیلی 

 مرخصی آموزشی 

 مرخصی به منظور اهداف سیاسی 

 مرخصی به منظور اهداف ورزشی 

 مرخصی ویژه به دالیل شخصی 

  به منظور اهداف فرهنگیمرخصی 

 مرخصی در موارد قبول فرزندخواندگی 

 ( مرخصی به منظور اهداف توسعه همکاریdevelopment cooperation purposes) 

 مرخصی به دالیل خانوادگی 

 مرخصی به منظور مراقبت( های پایان حیاتend-of-life care) 
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 مرخصی به منظور پیدا کردن شغل جدید 

 ئولیت اجتماعیمرخصی به منظور مس 

 مرخصی برای تقویت زبان 

 مرخصی به دالیل شخصی 
 شده است. میقانون کار تنظ L.233-16توسط ماده  مرخصی به دالیل شخصی

این . به دریافت حقوق کامل به دلیل مرخصی ویژه استطبق قانون مجاز  ،مجبور است در کار غیبت کند یشخص لیبه دالکه کارگر  کی

 ها عبارتند از:مرخصی

 یخدمات نظام ینام براروز قبل از ثبت کی 

 ر، ، برادپدر بزرگ و مادر بزرگ یا نوه) عرفی اوهمسر  ای او همسر ایکارمند خانواده درجه دوم  یاز اعضا یکی فوت به دلیل روز کی

 (برادر شوهر و برادر زن یا خواهر شوهد و خواهر زن خواهر،

 نامشروع به رسمیت شناخته شده ای مشروعکودک  کیپدر در تولد  یدو روز برا 

 فرزند کی عرفی ازدواج ایدر ازدواج و  نیهر دو والد یدو روز برا 

  سال 16به فرزند خواندگی قبول کردن کودک زیر دو روز در صورت 

 اسباب کشی یدو روز برا 

  همسر نیفرزند، والد ای نی)والد شریک مدنی او ایکارمند  خانواده درجه اولی از اعضا یکی ایمرگ همسر کارمند  به دلیلسه روز، 

 (داماد یا عروس

  شراکت مدنی او ایازدواج خود کارمند  به دلیلشش روز 

 

 شود.های دسته جمعی، برای اهدای خون / پالسما، نصف روز مرخصی داده میدر برخی از پیمان

 های پزشکیویزیت 
ت در طول ساعا مجبور باشدکارمند  کیکه  یحال، در صورت نیشود. با ا انجام یخارج از ساعات کار دیبا های پزشکیویزیت ،به طور معمول

 از او اجازه بگیرد.خود را مطلع کند و  یکارفرما از قبل دیبا پزشک مشورت کند، او با یکار

( در طول ایهفته 6مرخصی استعالجی استخدام و بعد از  ه منظورب د )مخصوصًانشویاعمال م یفعل نیکه توسط قوان یپزشک هایویزیت

 شود.یانجام م یساعات کار



 

533 

 یپزشک یگواه –بیماری  –غیبت از کار  
 یت شخصرا به صور او ندهینما ای ی خودکارفرماباید  ،یروز ناتوان نی، در اولتواند سر کار برودتصادف نمی ای یماریکارمند که در اثر ب کی

فکس انجام شود؛  ایبا تلگراف، تلکس  ای ی،به صورت کتب ای شفاهیصورت تواند به یم یمطلع سازد. اطالع رسان یشخص ثالث قیاز طر ای

 کارمند است. ، بر عهدهعاتاطالمسئولیت اثبات 

 برای کار کردن شرایط خوبی ندارد و همچنین مدت زمان احتمالی ناتوانی درکارمند  که در آن ذکر شده استدکتر  یگواه ن،یعالوه بر ا

 تحویل داده شود.به شرکت  بتیز سوم غروباید تا  آن مشخص شده است،

قرار دارد  ام ناتوانی در آن 77ی کاری قرار دارد، روز پایانی ماهی که روز ناتوانی که در شرایط قانون کار، کارمند L.121-6.(3) طبق ماده

ز مجددًا در آغا .را خواهد داشتدریافت حقوق کامل خود و سایر مزایایی که در قرارداد کار او آمده است حق ماه تقویمی(  12)بر حسب 

 ماهی که دیگر از این آستانه تجاوز نشده باشد، کارمند حق دریافت حقوق را خواهد داشت.

ا در آن ام ر 77ی که کارفرما روز ماه( از ماه بعدی Social Security Office, Caisse nationale de santéی )اجتماع نیاداره تأم

 گیرد.را بر عهده می پرداخت کرد، مسئولیت پرداخت

 MATERNITY LEAVE, CONGÉمرخصی زایمان ) 

MATERNITÉ) 
وره دکند، بلکه تنها در طول یرا قطع نم یقرارداد کار امر نی. اشده است میاز قانون کار تنظ به بعد L.233-1مواد توسط مرخصی زایمان 

 شود.مجددا اجرایی می ،مرخصی زایمان انیقرارداد در پا .کندیآن را متوقف م ی،اجبار بتیغ

در  است و مورد انتظار تولد خیشامل هشت هفته قبل از تارکه  مان،یاز زا پیش مرخصیشود: اول، یدر دو مرحله انجام م مرخصی زایمان

تولد چند  زودرس، مانیزا صورتدر  است و، که هشت هفته زایمانپس از مرخصی و دوم،  ابد؛ییم شیتولد افزا یواقع خیصورت لزوم تا تار

 یابد.هفته افزایش می 12دهد، تا مواردی که مادر به فرزند خود شیر میو در  فرزند

 the Caisse) مرخصی زایمان، توسط اداره تأمین اجتماعیدوره کل حداکثر حقوق( در سقف )تا  مبلغی با توجه به حقوق عادی

nationale de santéشود.( پرداخت می 

ت شده است. این موارد به صورمختلف به دست آمده، مشخص  یایمزا زی، و نانجام شوند دوره نیا یقبل و در ط دیرا که با یمراحل ریدر ز

 شوند:زیر خالصه می

 مرخصی پیش از زایمان 

 مرخصی پس از زایمان 

 مدت زمان مرخصی زایمان 

 ها در زمان مرخصی زایمانپرداختی 
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 های دکترویزیت 

 ممنوعیت از کار در شرایط سخت 

 عات کاریسا 

 اضافه کاری 

 تعطیالت ساالنه 

 کودک کیمربوط به تولد  ژهیو موارد تخصیصی  

 نیرو مرخصی زایمان و تعدیلدر هنگام  مندانکار تی، الزام حفظ موقعاشتغالقرارداد  منقضی شدن 

 مرخصی پیش از زایمان 
 )"مرخصی پیش از زایمان"(. ستندین کودک تولد یاحتمال خیاز تار پیشهفته  8کار در طول انجام باردار مجاز به  کارمندان

د تول خیکه تار ی. گواهکند خود را از دکتر خود اخذ یپزشک یگواه بینی شده زایمان،هفته یا کمتر تا زمان پیش 10در طول  دیکارمند با

مسئولیت . کندارسال می ی مربوطهاعاجتم نیاداره تأمو او نیز گواهی را برای  کارفرما ارسال شود رایب دی، بادر آن درج شده است یاحتمال

 Social Security Office, Caisseی )اجتماع نیاداره تأمپرداخت حقوق کارمند در طول مرخصی پیش از زایمان، بر عهده 

nationale de santé.است ) 

 نی. ایابدریخ تولد افزایش میی متولد شود، مدت زمان مرخصی پیش از زایمان تا تاپزشک یمشخص شده در گواه خیاگر فرزند پس از تار

 در ادامه فصل مراجعه کنید( 2 . 6 . 35شود. )به بخش افزایش باعث کاهش مرخصی پس از زایمان نمی

به  مرخصی پیش از زایمان که استفاده نشده است،از  یبخش فرزند قبل از تاریخ مشخص شده توسط متخصص زایمان متولد شود،اگر 

 . )به قسمت بعدی مراجعه کنید(شودیم اضافه مانیزامرخصی پس از 

 مرخصی پس از زایمان 
 )"مرخصی پس از زایمان"(. ستندین تولد کودک خیاز تار پسهفته  8کار در طول انجام مجاز به  کارمندان

 ست بگیرد.در آن ذکر شده اتولد فرزند دقیق که روز  یپزشک یگواه کبه منظور دریافت حقوق در مرخصی پس از زایمان، مادر باید ی

 کند:هفته افزایش پیدا می 12هفته به  8در موارد زیر، مدت زمان مرخصی پس از زایمان از 

 ایش تولد زودرس فرزند را تأیید کند و نیاز به افز یبه صورت کتب دیبا زایمان یا متخصص اطفالمورد، متخصص  نیدر ا .زودرس مانیزا

ته این منظور، زایمان زودرس به صورت زایمانی تعریف شده است که قبل از پایان هف مدت زمان مرخصی استاندارد را نیز ذکر کند. به

 ام حاملگی اتفاق بیفتد. 37

 تولد چند فرزند 
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 با  فرزند هیکارمند قصد تغذشده باشد،  انیب در آن کهبگیرند  مانیاز متخصص زا یپزشک یگواه کباید ی دهند.شیر میکه  یمادران

 رزندفپس از تولد  ام 7قبل از هفته  دیو با نباید قبل از هفته پنجم پس از تولد فرزند صادر شده باشد یگواه نیمادر را دارد. ا ریش

همچنین به منظور اطمینان از پرداخت حقوق مرخصی پس از زایمان تا پایان این  ارسال شود. اکارفرم رایبتوسط پست سفارشی 

 شود. ارسال یاجتماع نیبه اداره تأمدوره، باید یک کپی از این گواهی 

 مدت زمان مرخصی زایمان 
مورد استثنا  هفته تجاوز کند. 20شود، نباید از مجموع مدت زمان مرخصی زایمان، که شامل مرخصی پیش از زایمان و پس از زایمان می

 خیتار خصی پیش از زایمانمدت زمان مر، صورت نیشود. در ا دمتول، شده توسط متخصص زنان ینیب شیپزمانی است که فرزند پس تاریخ 

 مراجعه کنید(. 2.  6.  35ماند. )به بخش کند و مدت زمان مرخصی پس از زایمان بدون تغییر بافی میافزایش پیدا میتولد  یواقع

 ها در زمان مرخصی زایمانپرداختی 
خصی لوکزامبورگ وابسته بوده باشد، در طول مرماه قبل از مرخصی زایمان به طرح تأمین اجتماعی  6حداقل از کارمند باردار در صورتی که 

 دریافت حقوق خود )تا سقف تعیین شده( را دارد.حق زایمان )پیش و پس از زایمان(، 

 در حال یعنیاست ) یبرابر حداقل دستمزد اجتماع 5حال محدود به سقف  نیاما با ا مبلغ پرداختی برابر با حقوق ناخالص عادی است،

 (.2015ژانویه  1یورو در تاریخ  775.17، طبق شاخص 2015یورو در سال  9،614.82حاضر به مبلغ 

 های پزشک در زمان حاملگیویزیت 
ها از تواند برای رفتن به این مالقاتباردار می ، کارمندفقط هنگام ساعات کاری امکان مالقات با متخصص زایمان وجود داشته باشداگر 

 کارفرمای خود اجازه بگیرد.

 سخت طیکار در شرا از تیممنوع 
 معاف هستند: ریزنان باردار از انجام کار با مشخصات ز

 دشوار یکیزیف هایکار 

  انتشارات ریسا ایاشعه، گرد و غبار، گاز  ایقرار گرفتن در معرض مواد مضر 

 شوک ،سر و صدا، رطوبت، ماقرار گرفتن در معرض گرما، سر 

 

 شود.دهند، اعمال میفرزندان خود شیر میزنانی که به  همچنین در موردفوق  یهاتیممنوع
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 ساعات کاری 
 از شرکت درخواست کند تا زمانی را در ساعات کاری به او اختصاصکه کارمند پس از تولد کودک به کار خود بازگردد، ممکن است  یهنگام

ی، اختصاص معمول یروز کار انیدر پا یکیدر آغاز و  یکی ای،قهیدق 45 زماندو  مندشرکت به کار .بدهند تا به فرزند خود شیر بدهد

 دهد.می

 ای در نظر گرفته شود.دقیقه 90و یک دوره  شوند بیدو دوره ترک نیاتحت شرایط خاصی، ممکن است 

 شرکت ممکن است به این منظور، درخواست ارائه گواهی پزشکی کند.

 اضافه کاری 
 .ستندین یبه اضافه کار مجاز دهند،که به فرزتدان خود شیر می یزنان باردار و زنان

 مرخصی ساالنه 
تمام )بر حسب تقویم( در شرکت کار سال  کی به مدتاگر کارمند  یعنی،) ابدییادامه م مرخصی زایمانساالنه در طول مرخصی محاسبه 

 گردد(.د میمن، بهرهشودیخود داده م مندانشرکت به کار نیکه به طور معمول توسط اای مرخصی ساالنه، او از کل کرده است

 کودک کیمربوط به تولد  ژهیو یصیموارد تخص 
 مبلغ تخصیصیکودک،  کیو کودکان جوان، دولت لوکزامبورگ با توجه به تولد  هاتمام بارداری از یکاف یپزشک یریگیپ نیبه منظور تضم

 شوند:د به شرح زیر خالصه میموار نی. اپذیردصورت میلوکزامبورگ  نیساکن برایپرداخت فقط  نیکند. ایرا پرداخت م یخاص

 

 مبلغ تخصیصی پیش از زایمان

 معاینه دندانپزشکی انجام 1معاینه پزشکی و  5در طول دوران بارداری خود، هر خانم باردار نیازمند این است که  صیقسمت از تخص نیا

 صیتخصمبلغ این د(. نشویارائه م مانیزاها توسط متخصص د )فرمنانجام شو یباردار در طول زمان مشخصدر  دهد. این معاینات باید

 یورو(. 775.17باشد )بر حسب شاخص حقوق فعلی یورو می 580.03

 

 مبلغ تخصیصی زایمان

امبورگ در لوکز دیبا فرزند ن،یلوکزامبورگ باشد. عالوه بر ا ساکن مادر در هنگام تولد فرزند خود، نیازمند این است که صیقسمت از تخص نیا

ر ماد ت،یدر نها. (کن است در صورتی که مادر به صورت موقتی در لوکزامبورگ نباشد، فرزند در کشوری دیگر به دنیا بیایدمممتولد شود )

باشد )بر حسب یورو می 580.03 صیتخصبین هفته دوم و دهم پس از تولد فرزندش، تحت معاینه پزشکی قرار بگیرد. مبلغ این  دیبا

 یورو(. 775.17شاخص حقوق فعلی 
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 لغ تخصیصی پس از زایمانمب

 شود:یپرداخت م ریز طیتحت شرا دوسالگی کودک وبعد از تولد  صیقسمت از تخص نیا

  بزرگ شده باشد.لوکزامبورگ  زمان تولد درکودک از 

 هایخیدر تار دیبا معاینات) معاینه پزشکی قرار گرفته باشد 4سالگی تحت  2و تا  معاینه پزشکی 2پس از تولدش تحت  دیکودک با 

 انجام شده باشند(.مشخص 

 

 یورو(. 775.17باشد )بر حسب شاخص حقوق فعلی یورو می 580.03 صیتخصمبلغ این 

 مرخصی والدین 
و  است نیهر دو والد یبرا یحق شخصمرخصی والدین  شده است. میقانون کار تنظ به بعد از L.234-43مواد توسط  مرخصی والدین

 شرایط خاصی دارد.

ها و فرم قیاز طر شتریب یریبا هدف انعطاف پذ ندهیآ یهادر ماه نیوالد مرخصیاصالح  حهیال سینو شیکه پ دیه باشلطفا توجه داشت

 شود.اجرایی می 2017در اوایل سال  احتمااًل نیوالد مرخصی دیجد میخواهد شد. رژ یمعرف گر،ید طیشرا

 شرایط 
 توانند مرخصی والدین دریافت کنند:شند، میکه شرایط ذکر شده در زیر را داشته با ینیوالدیک از هر 

 طول مرخصی والدین:

 تولد فرزند و یا به فرزندخواندگی قبول کردن یک کودک

 :برای یک کودک 

 ماه تمام وقت یا 6 -

 ماه پاره وقت 12 -

 تولد چندقلو و یا به فرزندخواندگی قبول کردن چند کودک 

 ماه تمام وقت برای هر کودک 6 -

 ی هر کودکماه پاره وقت برا 12 -
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 مرخصی والدیناز استفاده  یبرا بندیزمان

 گرفتن مرخصی والدین برای کودک یکسانی هستند،به  لیما نی. اگر هر دو والدسالگی کودک گرفته شود 5تواند تا تولد مرخصی والدین می

( تواند باشدهر کدام از زن یا شوهر می)را بگیرد یکی از والدین نوزاد تازه متولد شده باید بالفاصله بعد از مرخصی زایمان، مرخصی والدین 

("first parental leave (او")لین مرخصی والدین)سالگی کودک، از مرخصی خود استفاده کند )" 5تواند تا تولد . والد دیگر میsecond 

parental leave ")گرفته شود. فرزند یسالگ 5قبل از تولد  دیبانیمی از مرخصی  یعنی، )دومین مرخصی والدین 

 رود.آن فرزند قطعًا از بین می یبرا نیوالدمرخصی از دو  یکی بنابراین، ها گرفته نشودلین مرخصی والدین توسط آناواگر 

 

 مرخصی والدین باید به صورت یکجا گرفته شود

ماه مرخصی  3اریخ دیگری مجددًا ماه مرخصی گرفت، سپس به کار بازگشت و در ت 3شود نمی یعنیشود ) میتقس تواندمرخصی والدین نمی

دومین  اولین یااز  کیماه از هر  3که تنها  ردیبگ میتواند تصمیکارمند نم یعنی) باید مرخصی گرفته شودماه  6تمام  ن،ی(. عالوه بر اگرفت

 مرخصی والدین را بگیرد(.

 

 توانند به صورت همزمان مرخصی والدین بگیرند.هر دو والدین نمی

 ور همزمان به هر دو والدین مرخصی داد.شود به طنمی

 توانند به صورت همزمان مرخصی بگیرند.زمانی که مرخصی به صورت پاره وقت گرفته شود، هر دو والدین می حال، نیبا ا

 گیرد.گیرد و دیگری عصرها را مرخصی میها را مرخصی مییکی از والدین صبحبه عنوان مثال: 

 

 از پدر و مادری به پدر و مادر دیگر وجود نداردامکان انتقال مرخصی والدین 

ده والدین از این مرخصی استفا کی. اگر هر امکان اینکه یکی از والدین به نفع والدین دیگری از مرخصی خود استفاده نکند، وجود ندارد

 رود )در مورد کودک مورد بحث(.این مرخصی از بین می ،نکنند

 شرایط گرفتن مرخصی والدین 

 اصول

 سال سن باشد. 5پدر یا مادر فرزندی با کمتر از  دیرمند باکا

 مرخصی انجام شود.تواند در طول ینم یاحرفه تیفعال چی. هابدیبه آموزش فرزند اختصاص  دیبا نیوالد مرخصی
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شد بااروپا  هیعضو اتحادکشور  کیکند، شهروند یدر لوکزامبورگ کار م ی کهحال، اگر کارمند نیلوکزامبورگ باشد. با اساکن  دیکارمند با

 تواند برای مرخصی والدین درخواست بدهد.او همچنین می، کند یو در خارج از لوکزامبورگ زندگ

 ماه برای کارفرمای واحدی 12توانند درخواست مرخصی والدین بدهند که قبل از تولد فرزند، حداقل به مدت تنها در صورتی می مندانکار

  شند.در لوکزامبورگ کار کرده با

باز هم والدین حق خود را برای ، مرخصی والدین، یک و یا چندین وقفه وجود داشته باشداز  سال پیشدر طول  ی اگروجود، حت نیبا ا

 روز نشود. 7ها بیشتر از دهند، به شرطی که مجموع این وقفهگرفتن مرخصی والدین از دست نمی

 فرض شرط اشتغال ذکر شده، رعایت شده است.شود، یمنتقل م یاوقفه چیبدون هکه در آن کارمند  مشاغلادغام  ایدر صورت انتقال 

 ساعت در هفته(. 20 یعنیدر شرکت باشد ) عادی یاز ساعت کار یمیحداقل برابر ن دیبا یهفتگ یساعات کار

 گ انجام بدهد.حرفه خود را در لوکزامبورزمان تولد کودک  باید درکنند، او میمستقل کار  طوربه  پدر یا مادر اگر

لوکزامبورگ  یقانون یبازنشستگ مهیطرح بماه متوالی، به  12به مدت حداقل  دیبا پدر و مادر ،درخواست برای مرخصی والدیندر زمان 

 باشند.بوده وابسته 

 

 اتعاستثنا

اجازه  والدین تنها با ماه پیش از مرخصی والدین، کارفرمای خود را عوض کرده باشد، گرفتن مرخصی 12در طی  یکه متقاض هنگامی

 باشد.کارفرمای جدید امکان پذیر می

اگر توسط یک شرکت ، به خارج از کشور انتقال داده شده باشدکه کارمند به طور موقت در زمان تولد  یبا توجه به محل کار: در صورت

تواند از حق مرخصی والدین برخوردار ز هم میشود استخدام شده باشد، باهای عمده آن در لوکزامبورگ انجام میلوکزامبورگی که فعالیت

 شود.

تواند در او نمی کند،و درحال حاضر دوره آزمایش خود را سپری می است : اگر کارمند تحت قرارداد نامحدود استخدام شدهآزمایشیدوره 

باید تا انتهای دوره آزمایشی  برای درخواست گرفتن مرخصی والدین،. کارمند مدت زمان دوره آموزشی درخواست مرخصی والدین بدهد

عد نیاز نیست که حتمًا اولین مرخصی والدین بالفاصله ب رخ دهد، که اگر بارداری هنگام دوره آموزشیاست  یبدان معن نی. اخود صبر کند

 5( تا تولد امکان گرفتن هر دو مرخصی )یک مرخصی توسط یکی از والدین، و مرخصی دیگر توسط دیگری .از مرخصی زایمان گرفته شود

 سالگی فرزند وجود دارد.

 درخواست مرخصی والدین 
خود  یبه کارفرما ی رادرخواست رسم کی دیبا مندانکار ن،یبنابرا والدین یک حقی که به صورت خودکار به وجود بیاید نیست، مرخصی

 زه مرخصی والدین تمام وقت را بدهند.موظف هستند که اجا در اصل انیحال کارفرما نیبا ا که دیارائه دهند. لطفا توجه داشته باش

 



 

 های کاری موجه: غیبت35فصل 

540 

 ارائه درخواست کارمند به کارفرما

 درخواست مرخصی والدین باید از طریق نامه سفارشی به کارفرما ارائه شود. )با تصدیق دریافت از طرف گیرنده(

 

 یاطالع رسان یهادوره

 مرخصی زایمان به کارفرما ارائه شود.ماه پیش از شروع  2درخواست باید حداکثر تا والدین،  مرخصیاولین  یبرا 

 ماه پیش از شروع مرخصی والدین به کارفرما ارائه شود. 6درخواست باید ، دومین مرخصی والدین یبرا 

 

 رد کردن و به تعویق انداختن

شرکت را ن ، قانومرخصی تمام وقت پس از مرخصی زایمان )اولین مرخصی والدین( را دریافت کند شرکت درخواست کیکه  یدر صورت

مجبور به  کارفرما، ماه را داشته باشد 12وقت به مدت پاره  مرخصی. اگر کارمند درخواست کند که با این درخواست موافقت کندملزم می

د ماه تمام وقت دریافت کن 6یا مرخصی والدین را به مدت : دو راه داردمورد، کارمند درخواست کننده  نی. در استیدرخواست ن نیا قبول

 یا از حق خود برای دریافت مرخصی والدین بگذرد.و 

مام تتوانند کاماًل درخواست مرخصی نمی، اما توانند تاریخ شروع مرخصی را به تعویق بیاندازندمی انی، کارفرمادومین مرخصی والدین یبرا

 باشد.مین مرخصی والدین نیز قابل اجرا میمرخصی والدین پاره وقت، در مورد دورد درخواست  یبرا انیکارفرما یی. تواناوقت را رد کنند

ی پست سفارشی که از به تعویق انداختن مرخصی را به وسیلهخود در مورد  میتصم ،پس از درخواست هفته 4ظرف مدت  دیکارفرما با

 شود، به اطالع متقاضی برساند.دریافت آن توسط گیرنده اطمینان حاصل می

 ماه( وجود دارد: 2ویق انداختن دومین مرخصی والدین )به مدت حداکثر ، امکان به تعریز ییدر موارد استثنا

 دلیل گرفتن مرخصی به صورت همزمان توسط تعداد زیادی از کارمندان یک به که  یدر سازمان کار یدر صورت بروز اختالل جد

 بخش، مسئولیت یا اداره ممکن است پیش بیاید.

  6خواهد مرخصی بگیرد در عرض پیدا کردن یک جایگزین برای پدر یا مادری که می ،ینانسا یرویکمبود ن ایکار  تیماهبه دلیل اگر 

 ماه غیرممکن باشد.

 کننده مرخصی والدین است، دارای شغل مدیریتی بسیار مهمی باشد.ی که درخواستکارمند 

 (.بیافتد قیفصل به تعو انیممکن است تا پا مرخصی) در یک دوره فصلی شلوغ درخواست داده شود 

 (.بیافتد قیبه تعو ماه 6به مدت حداکثر ممکن است  مرخصی) داردکارمند  15 کند که کمتر ازی کار میشرکت یکارمند برا 

 

 :فتدیب قیتواند به تعوینم ریدر موارد ز دومین مرخصی والدین
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 باشد.شده  موافقتتوسط کارفرما  قباًل 

  ن پاسخ ندهد.هفته به درخواست رسمی برای مرخصی والدی 4طی مدت شرکت 

 در مورد گزارش اختالف نظر وجود دارد. انیکارفرما نیکند و بیچند کارفرما کار م یاگر کارمند برا 

 دهد.در ارتباط با کودک رخ  یجد دادیرو کبه صورت غیر منتظره ی 

 اشتغال به کار مجدد پس از مرخصی والدین نیتضم 
 انیادر پ ن،ی. بنابرادیدرآ قیاگر به طور موقت به حالت تعل یشود، حتیارفرما حفظ مکارمند و ک نیب یرابطه کار ،مرخصی والدیندر دوران 

 را مجددًا از سر بگیرد.کارمند حق دارد که کار خود  ن،یوالد مرخصی

های کارمند، شغلی قبلی را برای کارمند حفظ کند و اگر این امکان وجود نداشته باشد، باید با در نظر گرفتن صالحیت تیموقع دیکارفرما با

 موقعیت شغلی را که حقوق و دستمزد آن برابر با موقعیت شغلی باشد که کارمند قبل از رفتن به مرخصی والدین داشته است، برای او در

 نظر بگیرد. 

همچنین  ار و غیره(.ناه کارمندان نباید هیچ یک از مزایایی که قبل از رفتن به مرخصی والدین از آن برخوردار بودند را از دست بدهند )کوپن

 شود.مدت زمان مرخصی والدین، در مدت زمانی که شخص برای آن شرکت کار کرده است نیز محاسبه می

مرخصی والدین قبل از شروع  مندانشود که کاریم هیتوص گیرد.ها تعطیالت سالیانه تعلق نمیبا این حال، در حین مرخصی والدین به آن

 د.تعطیالت استفاده کنن از تمام

او در مدت مرخصی والدین تعلیق شده است و پس از پایان مرخصی والدین خود مایل نیست که تحت قرارداد  یکارمند که قرارداد کار کی

ستعفا، باید کاری قبلی خود به سر کار برگردد، باید از طریق نامه سفارشی این امر را به اطالع کارفرمای خود برساند؛ این نامه همانند نامه ا

اطالع . استعفا دهد بایدهمچنان  اجرایی یکارمند با توجه به مقررات قانون ت،یوضع نی، در اه هر حال. بمدتی قبل به اطالع کارفرما برسد از

 مرخصی والدین در اولین ساعات ارائه شود. انیروز پس از پا نیدر اول تواندرسانی استعفا می

 قررات عمل نکنند، وجود دارد.که طبق این م یکارمندانامکان اخراج بالفاصله 

 ه است.کرد جادیکارمند ا یبرا را دیحق جد کی 2013ژوئن  19قانون  ن،یعالوه بر ا

های که به منظور تنظیم ساعات کاری و یا الگو ، حق داردگرددپس از پایان مرخصی والدین خود به سر کار باز هر کارمند که  ،در واقع

 ل پس از تاریخ بازگشت به کار، با کارفرمای خود مالقاتی را ترتیب دهد.کاری خود برای مدت حداکثر یک سا

ادالنه به طور ع مندانو کار وکارکسب یازهایبا توجه به ن ستیبایوجود، او م نیندارد. با ا را ماتیتنظ نیاانجام  یبرا یتعهد چیکارفرما ه

 ی کند، باید برای تصمیم خود توجیه کاملی ارائه دهد.از این امر خوددار . اگر کارفرماها رسیدگی کندبه این درخواست

 شده توسط دادگاه کار را بپردازد. نییتع یهاخسارت باید، نکندتعهدات را برآورده  نیکه ا ییکارفرما
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 اخراج برابرمحافظت در  
اخطار با اخراج  یفقط برا محافظت نی. استیحفاظت مطلق ن نیحال، ا نیبا ا توان کارمندان را در حین مرخصی والدین اخراج کرد.نمی

 .ستیقابل اجرا نهای ناخوشایند رفتار از یناش اخراجقابل اجرا است و در موارد قبلی 

 

 اخراج با اطالع رسانی

دار ارتواند کارمند را به دلیل نیروی مازاد استخراج کند، این محدودیت از زمانی که کارمند بکارفرما نمی ن،یوالد مرخصی نیدر مورد اول

 شود، وجود دارد.می

 شود.مرخصی والدین اجرا میماه قبل از  ششاز  تیمحدود نیا ،در مورد دومین مرخصی والدین

 ادامه دارد. والدین مرخصیدوره  انیدوره حفاظت در برابر اخراج تا پا

 

 های ناخوشاینداخراج به دلیل رفتار

و کند. را لغ یبالفاصله قرارداد کارکه ، کارفرما حق دارد واردم نی. در اجود نداردجدی وسوء رفتار هیچ محافظتی در برابر اخراج ناشی از 

قت وها هنوز کارمند به صورت پاره که در آن دنافتیاتفاق م پاره وقت مرخصیبه طور عمده در موارد  یسوء رفتار جد ه دلیلاخراج بموارد 

 کند.برای شرکت کار می

 د.های ناخوشایند زمان داررفتار یک دوره یک ماهه برای گزارشکارفرما  رایشود، زیبه شدت کنترل م یندهای ناخوشارفتار به دلیلاخراج 

 های با مدت زمان محدودمرخصی والدین و قرارداد 
ود دهد، وجکند که قراردادی که تمام دوره مرخصی والدین را پوشش میقانون ملزم می ،مرخصی والدین یاعطا یشرط برا کیبه عنوان 

 داشته باشد.

ن توانند از مرخصی والدیدهد، نمیها مدت زمان ثابتی دارد که تمام طول مرخصی والدین را پوشش نمیی که قرارداد آنکارمندان جهیدر نت

 استفاده کنند. 

قرارداد ی در تعلیق ریتاث چیه نیوالد مرخصیشود. در واقع، یمن ،شده نییدر زمان تع با مدت ثابتقرارداد  خاتمهمانع  مرخصی والدین

 ثابت، ندارد. ی با مدت زمانکار

 مرخصی والدیندادن به  انیپا 
 به طور خودکار متوقف خواهد شد: نیوالد مرخصی هاچهار مورد وجود دارد که در آن

 (کندیعنی مرخصی زایمان بر مرخصی والدین اولویت پیدا می) عوض شدن به مرخصی زایمان د،یجد یدر مورد حاملگ 
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  قبول فرزندخواندگی که به منظور مرخصی والدین گرفته شده است. یرد درخواست برا ایمورد مرگ فرزند در 

  اندپدر یا مادری که مرخصی گرفتهدر مورد مرگ 

 ی که برای اعطای مرخصی والدین باید آن شرایط برقرار باشندطیدر مورد نقض شرا 

 کمک هزینه مرخصی والدین 
 Caisse Nationale des Prestationsشود، بلکه توسط حقوق والدین توسط کارفرما پرداخت نمی ،وقت تمام مرخصی والدین طولدر 

Familiales (CNPF) شود.پرداخت می 

 

 مرخصی والدین تمام وقت

والدین در حتی در صورتی که کارمند قبل از مرخصی . یورو است 1،778.31به ازای هر ماه به مبلغ  ناخالص ، پرداخت2006از ماه ژوئن 

به میزان نصف ساعات کاری حداقل  دی)کارمند باشود کرده، این مبلغ به صورت کامل پرداخت مییک شرکت به صورت پاره وقت کار می

 شرکت، کار کرده باشد(.

 نیا گیرد،ماه مرخصی والدین تمام وقت می 6به مدت  کند ویساعت در هفته کار م 30 ایساعت  25کارمند  کیبه عنوان مثال: اگر 

 کند. حقوق ماهیانه کامل را دریافت می و کارمند شودمرخصی تمام وقت در نظر گرفته می

 

 مرخصی والدین پاره وقت

ات به میزان حداکثر نصف ساع دیمورد، کارمند با نی. در ایورو است 889.15به ازای هر ماه به مبلغ  ناخالص ، پرداخت2006از ماه ژوئن 

 کاری شرکت، کار کند.

 کرده، حالساعت کار می 40کارمند قبل از مرخصی والدین ساعت در هفته باشد و  40شرکت  یعاد یمثال: اگر ساعات کاربه عنوان 

 ( در هفته کار کند.40 - 20=  20ساعت ) 20 دیکارمند با

 در هفته کاهش دهد.( 30 - 20 = 10ساعت ) 10خود را تا  یکار تساع دیبا مندکند، کاریساعت در هفته کار م 30اگر کارمند فقط 

 

 محاسبه پرداخت ناخالص و خالص

در طول مرخصی والدین، سهم  .است %5.40 که در حال حاضر ،یدرمان مهیبحق معاف است، به جز  اتیاز مال مرخصی والدین پرداختی

 ن،ی. عالوه بر اشوددر هر ماه کم می مبلغ پرداختی ناخالص( از ٪2.70کارمند ) سهمشود. یدولت پرداخت م توسط( ٪2.70) کارفرمایان

شود، در طول یکه به طور معمول در هر ماه پرداخت م یبازنشستگ مهیب .شودیپرداخت شده کسر م بلغاز محق بیمه مراقبتی  1.4%

 .شود یدولت پرداخت م توسط نیوالد مرخصی



 

 های کاری موجه: غیبت35فصل 

544 

 مبلغ خالص پرداختی ماهیانه در زمان مرخصی والدین، به صورت زیر است:

 مرخصی والدین پاره وقت رخصی والدین تمام وقتم 

 یورو 889،15 یورو 1،778.31 پرداختی ناخالص ماهیانه

 یورو 24.01 یورو 48.01 (%2.7بیمه درمانی )

 یورو 9.70 یورو 19.40 (%1.4بیمه مراقبتی )

 یورو 855.44 یورو 1،710.90 پرداختی خالص

 مراحل اداری 
 Caisse Nationale desبه  دیبا یدرخواست کتب کیماهانه، مبلغ پرداختی  والدین و دریافت مند شدن از مرخصیبهره یبرا

Prestations Familiales (CNPF) .ارسال شود. باید از فرم خاصی استفاده شود 

 های مختلف به زبان فرانسوی آمده است:ها و روندفرم Tدر لینک زیر

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/conges/situation-perso/conge-

parental/ 

 پس از درخواست مرخصی والدین )اولین مرخصی والدین(روز  15و تأیید شود و در ظرف  لیبه طور کامل توسط کارفرما تکم بایدفرم،  نیا

روز پس از منقضی  15روز پس از اینکه کارفرما با درخواست مرخصی والدین موافقت کرد )دومین مرخصی والدین( یا ظرف  15و یا ظرف 

 ارسال شود. CNPFهفته در موارد تعویق مرخصی، باید به  4شدن دوره برنامه ریزی شده 

 رسانده شود: CNPFات ذکر شده در زیر باید به اطالع همچنین اطالع

 پس از اعالم تولد به شهرداری مربوطه، به اطالع روز  15ظرف  دیتولد کودک باCNPF .رسانده شود 

  دهد، به فرزند خود شیر میاگر مادرCNPF .باید قبل از هفته هفتم پس از تولد فرزند، از افزایش مرخصی زایمان اطالع پیدا کند 

 دهد، این امر باید به صورت کتبی و طبق همان مهلت ذکر شده در باال، به اطالع به فرزند خود شیر نمیگر مادر اCNPF رسانده شود. 

  مرخصیهمراه با درخواست  است آغاز شده قبول فرزندخواندگیروند  نکهیبر ا یدادگاه مبن یگواهباید  ،قبول فرزندخواندگیدر مورد 

 ل شود.ارسا CNPF به نیوالد

 یلیتحص نهیکمک هزمرخصی تحصیلی و  
 نیکه والد یمشابه یهاکمک ای( به قسمت بعدی مراجعه کنید) یلیتحص نهیکمک هزمرخصی والدین عالوه بر  نهیکمک هزامکان دریافت 

 وجود ندارد.، دارندآن را برای  یحق برخوردار گرید یتحت قانون کشورها

 والدین مجرد 
مرخصی پس از بالفاصله  ستندیمجبور ن مندان، کاربا این حال. ر فرزند حق گرفتن یک مرخصی والدین را دارندوالدین مجرد، به ازای ه

 سالگی کودک، هر زمانی که خواستند از این مرخصی استفاده کنند. 5توانند تا قبل از تولد ها میزایمان، مرخصی والدین بگیرند و آن

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/conges/situation-perso/conge-parental/
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/conges/situation-perso/conge-parental/
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 خواندگیقبول فرزند 
" congé d’accueilکه به آن " –توانند از مرخصی والدین کنند، تحت شرایطی یکسان میرا به فرزندی قبول میوالدینی که کودکی 

 نیز استفاده کنند. –شود گفته می

ئه " به کارفرما اراcongé d’accueil" درخواست نهایتا باید تا قبل از شروع "congé d’accueilمرخصی والدین پس از " نیاول یبرا

 شود.

 خصی والدین بدون حقوقمر 
اده " از اولین مرخصی والدین خود استفcongé d’accueilبرای والدینی که بالفاصله پس از مرخصی زایمان یا " ،2006دسامبر  22قانون 

 د.کنماهه را معرفی می 3اند و مایلند که دومین مرخصی والدین را برای والد دیگر بگیرند، یک مرخصی والدین بدون حقوق نکرده

 ماه افزایش پیدا کرده است. 4ماه به  3از مدت ، 2013 ژوئن 19بدون حقوق توسط قانون  مرخصی والدیندوره  نیمدت زمان ا

 بدون هیچ تعویقی، اجازه این مرخصی را بدهد. دیکارفرما با

توسط گیرنده اطمینان حاصل ماه قبل از شروع مرخصی توسط پست سفارشی که از دریافت آن  6باید درخواست خود را مادر  یاپدر 

 شود، ارسال کنند.می

 (ALLOCATION D’ÉDUCATIONکمک هزینه دولتی فرزند ) 
Caisse Nationale des Prestations Familiales ساله یا  2کودکان(  ایکه با کودک ) ینیبه والد ی رالیتحص نهیکمک هز کی

 گریهیچ درآمد دی دیو نبا ندانجام ده یاحرفه تیفعال هیچ گونه دینبا ر یا مادرپد ،یکنند. به طور کلیپرداخت م ،مانندکمتر در خانه می

تحت آن کمک هزینه پرداخت  را که یطیشرا ریکنند. در ز افتیدررا ( رهیو غ یکاریب ،حاملگی کمک هزینه ،یماریب کمک هزینه)مانند 

 اند:شود و همچنین مزایای بدست آمده ذکر شدهمی

 

 کلی طیشرا

ود، از تواند برای فرزند خ، در صورتی که شرایط ذکر شده در زیر برقرار باشند، کارمند میکوچک)فرزندان(  فرزند کی پدر یا مادروان به عن

 دولت لوکزامبورگ درخواست کمک هزینه تحصیلی کند:

 ساکن لوکزامبورگ باشند، یا نیوالد 

 بلغی ماگر  مورد نی. در اساکن باشند (کیبلژ ایفرانسه، آلمان  یعنیطراف )ا یاز کشورها یکیاما در  کنند،در لوکزامبورگ کار  والدین

 شود ودر کشور محل سکونت کارمند پرداخت شود، آن مبلغ از مبلغ پرداختی توسط دولت لوکزامبورگ کسر می
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  سال سن  2ودکان کمتر از از ک یکیو  است، یا شخص پدر یا مادر بیش از یک کودک است ساله 2کودک کمتر از  کی پدر یا مادرفرد

ها کمتر ساله و یا چندین کودک که یکی از آن 2یا شریک زندگی پدر یا مادر یک کودک کمتر از  فرد همسر جدا شده کهنیا ای دارد،

 سال سن دارد، نیست. 2از 

 

قط برای یک بار به هر خانوار ف نهیکمک هز نیشود. ایبرسد، پرداخت م یسالگ 2که کودک به سن  یکودک تا زمان یلیتحص نهیکمک هز

 در خانواده وجود داشته باشد. هسال 2کودک کمتر از  کیاز  ترشیاگر ب ی، حتشودپرداخت می

شته باشند، ساله دا 4فرزند )یا بیشتر( کمتر از  3در صورتی که کودک معلول باشد و یا پدر یا مادر تعداد استثنا از موارد فوق،  یک به عنوان

 شود.سالگی کودک پرداخت می 4یلی کودک تا کمک هزینه تحص

 

 کامل هایهزینهکمک افتیدر

 ید خاصدرآمپدر یا مادر  اگر نی. عالوه بر اپدر یا مادر نباید مشغول انجام کاری باشند، فرزند کامل نهیکمک هز دریافت یبرا ،یبه طور کل

ند، کمک هزینه کودک را داشته باشحادثه در محل کار و غیره را  کمک هزینه ،یکاریب مان،یزا کمک هزینه ،یماریب کمک هزینه لیاز قب

 کنند.به طور کامل دریافت نمی

 

 جزئی هایهزینهکمک افتیدر

هنوز هم ممکن است طبق شرایط زیر، برای دریافت بخشی از کمک داشته باشد، او  دیگری منبع درآمد ایداشته باشد  شغلی یاگر فرد

 هزینه واجد شرایط باشد:

 شده باشد. سقف مشخص کیخالص خانوار کمتر از  مهیآمد ندر "Semi-net revenue ")به عنوان درآمد  )درآمد نیمه خالص

متفاوت  با توجه به تعداد فرزندان خانوادهمشخص شده . سقف شودمنهای حق بیمه پرداختی تأمین اجتماعی محاسبه میناخالص 

 باشد.می

 دهد و به صورت پاره وقت )یا نهایتًا نیمه وقت( فعالیت شغلی خود را ادامه ب که فرزند دارد، راخانو کی نیاز والد یکدر صورتی که ی

 پرداخت خواهد شد.کودک  یلیتحص نهیاز کمک هز یمیخود صرف کند، ن )فرزندان( در خانه با فرزندباقی وقت خود را 

 

 های کمک هزینه تحصیلی کودکپرداختی

 باشند:الغ پرداختی به صورت زیر میمب

  کمک هزینه کامل به مبلغ ناخالص  –نشود کودک انجام  یلیتحص نهیتوسط درخواست کننده کمک هز یاحرفه تیفعال گونهچیهاگر

 شود.یورو برای هر ماه پرداخت می 485.01
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  شود، یعنی خت میمشخص شده باشد: کل کمک هزینه پردا خالص کمتر از سقف مهیدرآمد ن ولی انجام شود، یاحرفه یهاتیفعالاگر

 شود.یورو برای هر ماه پرداخت می 485.01مبلغ ناخالص 

  مشخص شده باشد: به میزانی که درآمد نیمه خالص از سقف  از سقف بیشترخالص  مهیدرآمد ن و انجام شود یاحرفه یهاتیفعالاگر

 شود.کند، از میزان کمک هزینه دریافتی کسر میمشخص شده تجاوز می

 یورو برای هر ماه  242.51مبلغ ناخالص  شود: یعنینصف کمک هزینه پرداخت می: شودبه صورت پاره وقت انجام می یاحرفه تیفعال

 شود.پرداخت می

 

 مثال:

 یورو است. 5،800یک خانوار ماهانه  لصخا مهیدرآمد ن

. میزان تجاوز درآمد (2014ژانویه  1یورو به تاریخ  775.17با شاخص است ) وروی 5،800 کودک کیخانوار با مشخص شده برای سقف 

 یورو( 5،800 –یورو  5،657.70یورو است. )  142.30نیمه خالص از سقف مشخص شده، 

 یورو( 485.01 –یورو  142.30شود )یورو می 342.71و برابر با  ابدییکاهش م فرزند ماهانه یلیتحص نهیکمک هز

 

 ت.یورو اس 6،500یک خانوار ماهانه  لصخا مهیدرآمد ن

 (2014ژانویه  1یورو به تاریخ  775.17با شاخص است ) وروی 6،500 کودک کیخانوار با مشخص شده برای سقف 

 یورو( 6،500 –یورو  5،657.17یورو است. )  842،83میزان تجاوز درآمد نیمه خالص از سقف مشخص شده، 

 شود.یکودک اعطا نم یلیتحص نهیوار کمک هزخان نیابه  جه،یدر نتیورو است. 485.01بسیار بیشتر از سقف مقدار  نیا

 

 معاف است. اتیکودک از مال یلیتحص نهیکمک هز

 CHILD SICK LEAVE, CONGÉ POUR) مرخصی بیماری فرزند 

RAISONS FAMILIALES) 
ماری د که در هنگام بیسال دارند، این فرصت را بده 15مرخصی بیماری فرزند به این منظور ایجاد شد تا به والدینی که فرزندانی کمتر از 

 به بعد از قانون کار، تنظیم شده است. L.234-50ها باشند. مرخصی بیماری فرزند توسط مواد در کنار آن
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 مدت زمان 
 به ازای هر کودک دو روز است. ی،مرخص نیساالنه ا مجموع مدت زمان

 ،جهی. در نتگرفته شود جداگانهتواند به صورت یبلکه م ود،به صورت یکجا گرفته ش یخانوادگ لیدل به ژهیو الزامی وجود ندارد که مرخصی

 روز کامل 1نصفه روز یا  1این امکان وجود دارد که . روز کامل را به صورت یکجا مرخصی بگیرند 2که  ستندیمجبور ن نیاز والد کیهر 

 ر شد، گرفته شود.برای اولین بیماری کودک مرخصی گرفته شود و باقی مرخصی، در آینده که کودک مجددا بیما

( روز )به ازای هر سال 4تواند به کنند، مدت زمان این مرخصی میدر مورد کارمندانی که برای فرزندان معلول خود کمک هزینه دریافت می

 افزایش پیدا کند.

نقص شدیدی  ای یماریبه ب مبتال ی کهکودکان یبراتواند تأمین اجتماعی، مدت زمان مرخصی به دالیل خانوادگی می یافسر پزشک دییبا تا

 (.هفته 104دوره مرجع باشد )بر حسب هفته می 52افزایش مرخصی محدود به حداکثر مدت زمان  هستند، افزایش پیدا کند.

 گواهی پزشکی 
الع رد، به اطخواهد مرخصی بگیاو باید این امر را حداکثر تا روزی که می، مرخصی بیماری فرزند استفاده کندبخواهد از  پدر یا مادر اگر

 انتخاب کند تارا  یگریتواند شخص دید. کارمند منبه شرکت داده شو یکتب شفاهی یابه صورت  دیاطالعات با نیا کارفرمای خود برساند.

 آن شخص این خبر را به کارفرما برساند.

یماری بدر این گواهی باید . ارائه کندخود  یارا به کارفرم یپزشک یگواه کی دیکارمند با به ازای هر مرخصی بیماری فرزند، ن،یعالوه بر ا

 بینی شده برای بهبود او ذکر شده باشدکودک و مدت زمان پیش

 است. یضرور در کنار او، کودک یماریبزمان در کارمند که حضور  شده باشدذکر  دیبا یگواه ، درتیدر نها

 کارفرما ارسال شود. رایب دیبا یپزشک یگواه

حتی اگر برای مدت یک روز مرخصی بیماری فرزند گرفته شود، هنوز هم باید گواهی پزشکی به  کند کهیم مشخص نیقانون همچن نیا

 کارفرما ارائه شود.

 جبران زیان –مرخصی بیماری فرزند  
 شود.هزینه ایجاد شده برای کارفرما به دلیل مرخصی فرزند، توسط اداره تأمین اجتماعی پرداخت می

 ارسال گواهی پزشکی 
 کارمند ارسال / نگهداری شوند: توسط دیبا اند،ی که در زیر ذکر شدهپزشک یصفحه گواه چهار

 .در طی مدت ذکر شده در باال، صفحه اول باید به تأمین اجتماعی ارسال شود 

 .در طی مدت ذکر شده در باال، صفحه دوم باید برای کارفرما ارسال شود 
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  شود.ها در صورت درخواست اداره تأمین اجتماعی، ارائه میباید توسط کارمند نگهداری شود و تنصفحه سوم 

 

 اش حفظ کند.یشخص یهالیفا یصفحه چهارم را برا دیکارمند با

 محافظت در برابر اخراج 
ت فظدر روز غیبت، کارمند در برابر اخراج محا، قصد خود برای گرفتن مرخصی بیماری فرزند را به کارفرما اطالع دهدکه کارمند  یدر صورت

 شود.می

 مدت زمان ای) روز مرخصی بیماری فرزند 2برای ، بلکه فقط محافظت برای تمام دوره بیماری فرزند وجود ندارد نیالزم به ذکر است که ا

 وجود دارد. (افزایش یافته که توسط بخش کنترل پزشکی اداره تأمین اجتماعی، با آن موافقت شده است

 توان درخواست خسارت کرد.یاست و م رمنصفانهیدوره، غ نیدر ا یقرارداد کار لغو یهرگونه تالش برا

 در موارد زیر، محافظت اجرایی نیست:وجود،  نیبا ا

 .کارمند، کارفرما را از غیبت خود در اولین روز مرخصی مطلع نکرده باشد 

 نشده باشد.به شرکت ارسال  یپزشک یگواه 

  شده باشد. یجد یخطا کمرتکب یکارمند 

 های پایان حیاتور مراقبتمرخصی به منظ 
های پایان حیات ای را برای مراقبتمرخصی ویژه تسکین دهنده و پایان حیات است، یهادر مورد مراقبت، که 2009 مارس 16قانون مورخ 

 کند.مشخص می

و  خواهر( والدین و فرزندان برادر و های پایان حیات برای والدین خود )والدین یا فرزندان، یامراقبت به منظور انجامهر کارمند حق دارد که 

 کند، درخواست مرخصی کند.یا در موردی که همسر یا شریک زندگی او بیماری جدی دارد و لحظات پایانی عمر خود را سپری می

این مدت  روز کاری )برای هر مورد به صورت ساالنه( بیشتر باشد، که البته 5تواند از های پایان حیات نمیمراقبتمرخصی طول مدت 

 تواند تقسیم شود.می

امر توجیه پذیر است، چرا که دولت  نیایابد. های پایان حیات در تاریخی که فرد دارای بیماری جدی فوت کند، پایان میمرخصی مراقبت

 گیرد.ای را پس از فوت والدین نزدیک در نظر میلوکزامبورگ مرخصی ویژه

ی گواهی پزشکی که در آن ذکر شده است والدین، همسر یا شریک گیرد، به وسیلهحیات می های پایانغیبت کارمندی که مرخصی مراقبت

زندگی کارمند بیماری جدی دارد و در مراحل پایانی زندگی خود است و همچنین به حضور پیوسته و فیزیکی آن کارمند برای مراقبت از 

 شود.ها نیاز است، توجیه میآن
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یا فردی به کارمند  بت،ی. در روز اول غبت به کارفرما، همانند روش اطالع رسانی مرخصی بیماری استروش اطالع رسانی این گونه غی

 نمایندگی از او، باید به صورت شفاهی یا کتبی، کارفرما یا نماینده کارفرما را از این غیبت مطلع سازد.

های مورد نیاز برای دریافت مرخصی مراقبت طیکند که شرا ثابت دیکارمند با ،تأمین اجتماعی مهیصندوق ب ایدرخواست کارفرما  بر حسب

 پایان حیات، برقرار بوده است.

 ی. در طبا مدت زمان مرخصی ناتوانی در انجام کار به دلیل بیماری یا تصادف برابر است ،های پایان حیاتمراقبت یبرا یمرخص مدت زمان

 حل کار، همچنان برای ذینفع قابل اجرا هستند.تأمین اجتماعی و حفاظت در ممدت، مقررات مربوط به  این

 ایو  قرارداد کاری ذینفعفسخ کارفرمایی که این غیبت به اطالع او رسیده باشد و گواهی پزشکی را دریافت کرده باشد، در این دوره حق 

ی یا دعوت برای جلسات مقدماتی ی مقدماتی اخراج را ندارد. هرگونه اطالع رسانی به منظور فسخ قرارداد کارذینفع برای جلسهدعوت 

 اخراج، غیرقانونی است.

 Mutual Insurance for Employers, Mutualité) انیکارفرما یمتقابل برا مهیب ،های پایان حیاتمراقبت یبرا یدر مورد مرخص

des Employeurs)که توسط کارفرمایان به ه ایجاد شده است، پاداش کاملی را قانونی که اساسنامه واحد را معرفی کرد که توسط

کند )که به میزان سهم حق بیمه پرداختی تأمین اجتماعی کارفرما افزایش یافته شد، به کارمندان بازپرداخت میکارمندان پرداخت می

 کند.های نقدی را پرداخت میاست( و در مورد کارگران مستقل، تا سقف تمام هزینه

 مرخصی برای تقویت زبان 
مرخصی ویژه دیگری برای آموزش و تقویت زبان لوکزامبورگی معرفی  ،های ویژه دیگرمرخصی، عالوه بر 2009 هیفور 17با انتشار قانون 

 شده است.

اشته داگر با کارفرمایی در لوکزامبورگ قرارداد کاری در لوکزامبورگ هستند،  وکارکسب کیاز  یبخش ها، که معمواًلتیتمام مل کارمندان با

 ماه برای آن کارفرما کار کرده باشند، حق برخورداری از مرخصی برای تقویت زبان را دارند. 6مدت  باشند و حداقل به

ق حماه در لوکزامبورگ کار کرده باشند،  6خوداشتغال هستند و یا به صورت آزاد در لوکزامبورگ، در صورتی که حداقل به مدت که  یافراد

 برخورداری از این مرخصی را دارند.

 برخورداری از حق مرخصی برای تقویت زبان، شخص متقاضی باید درخواست خود را در وزارت کار ثبت کند.به منظور 

رد عملک تیریدر مد یقابل توجه ریثأت مرخصی برای تقویت زبان. اگر ردیقرار گ دییتوسط کارفرما مورد تا دیدرخواست با در مورد کارمند،

درخواست مرخصی برای تقویت زبان را رد تواند یداشته باشد، کارفرما م منداناالنه کارس مرخصی حیصح یاجرا ایو  وکارکسب یک حیصح

 بیاندازد. قیآن را به تعو کند و

 ای یمقامات محل ای یاحرفه یهاتوسط اتاق ،یخصوص ای یمدرسه دولت کیتوسط  دیآموزش با ،برای گرفتن مرخصی برای تقویت زبان

 ، داده شود.اندبه رسمیت شناخته شده ییهاآموزش نیارائه چن یکه برا یو افراد خصوص یخصوص یهاانجمن

ساعت است که باید به  200مجموع مدت زمان برای مرخصی برای تقویت زبان محدود به ، ای اوطول شغل حرفه در نفع،یهر فرد ذ یبرا

 ساعتی تقسیم شود. 120تا  80دو دوره بین 
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مدرک  اولین دوره مرخصی برای تقویت زبان را به پایان رسانده باشد و دی، کارمند باای تقویت زبانمرخصی بر دوم دوره برای رشیقبل از پذ

 یا گواهی آن را گرفته باشد.

 ساعت در روز است. مینآن ، حداقل مدت تواند به صورت بخش بخش گرفته شودمرخصی برای تقویت زبان می

ساالنه نسبت داده  مرخصیتواند به ینم و شودی محسوب میدوره موثر کار کی بانمرخصی برای تقویت ز ،های ویژهمرخصی ریهمانند سا

 شود.

 اقلاز چهار برابر حدتواند ینم مبلغ نیرا پرداخت کند، اما ا یحقوق ساعت نیانگیبرابر با م یمبلغباید کارفرما  ،مرخصیهر ساعت  یبرا

 یورو(. 44.4168یورو، یعنی  775.17یورو طبق شاخص  11.1042باشد )ساعتی کارگران غیر واجد شرایط )غیر ماهر( بیشتر دستمزد 

ت اطالعیه استاندارد، میزان خسارت و همچنین سهم حق بیمه پرداختی تأمین اجتماعی از طرف دولت به کارفرما بازپرداخفرم  کی قیاز طر

 شود.می

هره بازپرداخت مبالغ با ب یرا برا ی، قانون تعهدریافت کرده استمبالغی را د غیردقیق یهاهیاعالم قیکه از طر نفعیذ در موردسرانجام، 

 کند.مشخص می

 مرخصی آموزشی 
 از قانون کار تنظیم شده است. L.234-64تا  L.234-59مواد توسط  یآموزش یمرخص

 خود آموزش ارمندانکه به خودی خود به ک ستیکارفرما موظف ن یعنی،است،  یاریکارفرما اخت یبرا نیو همچن مندانکار یآموزش برا

 .ستندین یآموزش یهابرنامه یریگیملزم به پ منداندهد و کار

اگر مرخصی آموزش در دوره زمانی کند، اما  یداردخو مرخصی نیتواند از دادن چنی، کارفرما نمدرصورت درخواست مرخصی آموزشی

 تواند این مرخصی را به تعویق بیاندازد.ما میآوری برای شرکت داشته باشد، کارفردرخواست شده توسط کارمند تأثیرات زیان

 است. تخصصیمسئول توسعه  ارتوز اجازهمستلزم  مرخصی آموزشی

 ارائه شده در یهاتنها آموزش ن،ی. عالوه بر اماه مشغول به کار بوده باشد 6حداقل  دیکارمند با ،مرخصی آموزشیاز  یمندبهره یبرا

توانند در چارچوب اند، میور که توسط مقامات لوکزامبورگی به رسمیت شناخته شده و تأیید شدهی در خارج از کشمؤسساتیا  لوکزامبورگ

 مرخصی آموزشی در نظر گرفته شوند.

سال، محدودیت  2روز است و این مرخصی آموزشی در طول  80ای یک کارمند مجموع مدت زمان مرخصی آموزشی در تمام شغل حرفه

 روزه دارد. 20حداکثر 

مرخصی آموزشی، مرخصی نیست  در واقع،شود. کند از مرخصی ساالنه )عادی( کارمند کسر نمیدریافت میکارمند  آموزشی کهمرخصی 

شود و کارفرما باید مبلغی برابر با حقوق که توسط کارفرما حمایت مالی شود. مرخصی آموزشی به عنوان یک دوره موثر کاری محسوب می

کند، با این حال، مرخصی تحصیلی باید توسط وزارت مسئول توسعه تخصصی مجاز شناخته شود. در حین عادی کارمند را به او پرداخت 

 کند.مرخصی آموزشی، دولت مبالع پرداختی کارفرما به کارمند را به کارفرما بازپرداخت می
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 های دیگر مرخصی ویژهگونه 
 اند:ذکر شده های ویژه دیگری نیز وجود دارند که در زیرتحت قانون کار، مرخصی

 یلیتحص یمرخص 

 یاسیبه منظور اهداف س یمرخص 

 یبه منظور اهداف ورزش یمرخص 

 یبه منظور اهداف فرهنگ یمرخص 

 یبه منظور اهداف توسعه همکار یمرخص 

 دیکردن شغل جد دایبه منظور پ یمرخص 

 مسئولیت اجتماعی  به منظور یمرخص 

 

 سایت زیر مراجعه کنید:های آنالین، لطفا به وبی به فرمبرای کسب اطالعات بیشتر به زبان انگلیسی و دسترس

www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/conges/index.html

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-humaines/conges/index.html
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 بازیگران یکپارچگی 
باع اتلوکزامبورگ،  از ساکنان یمین دارد. ارهیس نیدر ا ی راو چند زبان یچند فرهنگیی است که باالترین سطح از کشورها یکیلوکزامبورگ 

شوند، ب میی بزرگ محسوو تجار یمراکز دولتکه جزو  Kirchbergمنطقه  شهر لوکزامبورگ وهستند. در طول ساعات کار روزانه،  یخارج

 هستند. کیاز فرانسه، آلمان و بلژ بین مرزیاز کارگران  یتعداد قابل توجهمیزبان 

این اما  در زمینه تبدیل شدن به یک مرکز تجاری جهانی. ، مخصوصًابزرگ است اریبس ییدارا کی ی،چند زبانه و چند فرهنگ تیجمع نیا

 شود. تیریموثر مدکند که باید به طور دیل میتبچالش را به یک  یکپارچگیبه همان اندازه مسئله امر 

 شود.مدیریت می یو خصوص یدولت نفعاالاز  یبیتوسط ترک ،هماهنگ در لوکزامبورگ یکپارچگی جیترو

خانواده وزارت که به  OLAI (L’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration) لوکزامبورگ، دولتیدر سطح 

های غیر انتفاعی حمایت اجتماعی متمرکز بر زبان و ملیت کمک انجمنو  به اشخاص حقیقی، وکزامبورگ وابسته استسازی لو یکپارچه

 National Council for Foreigners, Conseil National desافراد خارجی ) یمل یشورامیزبان  نیهمچن تهیکم نیاکند. می

Etrangers های شوند و هم توسط ملیتی مدنی لوکزامبورگ منصوب میآن هم توسط جامعهی است که اعضای سازمان( است؛ این شورا

 دهد.خدماتی را در مورد مسائل یکپارچگی به افراد خارجی ارائه می میبه طور مستق OLAI، نیعالوه بر ا .شوندمختلف انتخاب می

OLAI ( از قراردادی برای یکپارچگی به نام "قرارداد خوشامدگویی و یکپارچگیWelcome and Integration Contract برای ")

صورت  بهقرارداد، افراد شرکت کننده  نی. با ثبت نام و تعهد به اکندسال و بیشتر، حمایت مالی می 16اتباع خارجی و اتحادیه اروپا با سن 

ازی سدر روز آشنا ، بینندآموزش می ( ... ،یسیانگل ،یآلمان ،ی، فرانسوی)لوکزامبورگهای تاریخی و فرهنگی را به چندین زبان رایگان درس

 یکپارچگی. قرارداد های آموزش زبان شرکت کنندتوانند با تخفیف در کالسکنند و میبه صورت چهره به چهره اطالعات دریافت می

 اجباری نیست. ی،لوگزامبورگ تیتابع آوردن و برای بدست است، یاریاخت

 ر مراجعه کنید:سایت زیبرای کسب اطالعات بیشتر، به وب

www.olai.public.lu/fr/accueil-integration/mesures/contrat-accueil/index.html 

AMCHAM را به آن  تالیجینسخه د ای یکتاب کنونما ، شوندامبورگ میواردانی که وارد لوکزتازه  یاست. برا میسه نهیزم نیدر ا زین

سازی آشنا یدوره شش ساعته برا کی بارماهی یک ن،ی. عالوه بر امیکنیم هیتوص شانیهاافراد و شرکت آگاهی یجامع برا ییعنوان راهنما

م دهیم، چگونه کارها را انجاو  را بیاوریم یزیچه چ ،نیمانی را ببیچه کس م،یکه کجا بروکنیم که در آن در مورد اینتازه واردان برگزار می

 دهیم.توضیح می

ی برای اینکه هر کس قت،ی. در حقشوند، آگاهی داریمبا آن روبرو میتازه واردان در لوکزامبورگ  ی کهزبان یهاچالش ازحال، ما  نیدر ع

چند  نیا .یو پرتغال یسیانگل ،یفرانسو ،یآلمان ،ی: لوگزامبورگبت کند بتواند کاماًل در جامعه لوکزامبورگ ادغام شود، باید به پنج زبان صح

گروهی را که بر روی میزی و  دیدر لوکزامبورگ برو به یک بار یا رستورانشب  کیاز نقاط قوت لوکزامبورگ است.  یکی بودن، زبانه

کند، زبان صحبت ئله که چه کسی با چه کسی صحبت میمشاهده خواهید کرد با توجه به این مس ادیشما به احتمال زاند، ببینید. نشسته

 شود.کردن در گروه عوض می

 نی. بنابراها صحبت کنیدو به نفع شماست که از همین حاال، به تمام زبان طول بکشدمدت زیادی تواند یممتعدد،  یهازبان یریادگیاما 

های لوکزامبورگ( )زبان Languages of Luxembourgراهنمای از  شده نسخه ساده کی نجایدر اما ، شما کمک به یبرا

http://www.olai.public.lu/fr/accueil-integration/mesures/contrat-accueil/index.html
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AMCHAM مؤسسه تیبا کمک و حماما . ایمرا برای شما قرار داده Mylanguage.lu کلمه و عبارت من در  500، مجموعه "اولین

ه یک " را گرد هم آوردیم کmy first 500 words and phrases in the Languages of Luxembourg –زبانهای لوکزامبورگ 

همچنین . ردیرا فراگ گریزبان د هارتواند چیم یپنج زبان را بداند به سادگ نیاز ا کی که هر ی، کسآنبا استفاده راهنمای زبان است که 

، 2016سال  زیی. در پادر دسترس خواهد بود 2016راهنمای سطح متوسط آن نیز در دسترس است و سطح پیشرفته آن نیز تا بهار سال 

 شود.میمنتشر  قابل پخش خواهد بود، یدوچرخه سوار/یرو ادهیپ نیدر ح ای نیخانه، ماشاین مجموعه که در  CDیا  MP3 یهانسخه

 .دیریبا ما تماس بگ شتریاطالعات بکسب  یبرا

برای به  Mylanguage! با تشکر از دیوندیسفر به ما بپ نیاست. در ا بودن چندزبانه لیتسه یآموزش همزمان زبان برا جیهدف ما ترو

 واقعیت پیوستن این امر!

 ها و انتخاباتتیفعال ،یکپارچگیاز  تی: حماشهرداری محلی شما 
 .ستیکامل نانه، داوطلب یهاسازمانها و ی شهرداریهاتیبدون اشاره به فعال ،در لوکزامبورگ یکپارچگیدر مورد  یبخش چیه

توانید با این شخص شما مید. نکنیم یبانیها پشتدر شهرداری انیخارجم ادغاهستند که از  یمقام مهاجرت کی یدارا ،هااکثر شهرداری

 یهاباشگاه زبانیو م ی هستنداجتماع تیها مراکز فعالشهرداری ب،یترت نی. به همکنید درخواست مشاوره و کمک ارتباط برقرار کنید و

ها را حمایت برید و آنها لذت میهایی کند که شما از آنلیتتواند شما را وارد فعاد. این همچنین میهستن وابسته به شهرداری یاجتماع

 کند.های ادغام عمل میروش به عنوان نیو همچنکنید، می

شهرداری . با دهندهای آموزش زبان را به خصوص برای لوکزامبورگی با قیمتی بسیار پایین ارائه میدورهها از شهرداری یاریبسخالصه، 

 مسائل شرکت کنید. و در این دیخود صحبت کن

 انتخابات شهرداری محلی 
شهرداری توانند در انتخابات یم اند،زندگی کرده در لوکزامبورگ توالیسال م 5و حداقل  بیشتر استسال و  18ها که سن آن یخارج اتباع

ما شنی را که دوست دارید از منافع است تا نمایندگا یفرصت انتخابات برای شما نیا .شرکت کنندشود، سال یکبار برگزار می 6محلی که هر 

از حق خود برای رای دادن برگزار خواهد شد.  2017در سال شهرداری محلی بعدی انتخابات  در شهرداری محلی دفاع کنند، انتخاب کنید.

 دهید که برای شما تصمیم بگیرند.با رای ندادن در حقیقت به دیگران اجازه می استفاده کنید!

مانی، در هر ز دیتوانیاما شما م ،مانداین حق برای شما باقی می د،یکه در لوکزامبورگ اقامت دار یتا زمان ،کردیدنام  که شما ثبت یهنگام

 برای ثبت نام به شهرداری محلی خود مراجعه کنید. –از حق رای خود صرف نظر کنید 

به شرطی که برای مدت حداقل شش ماه در همان  ،دشهرداری محلی شرکت کنیدر انتخابات به عنوان نامزد  دیتوانیم نیشما همچن

شهرداری و حداقل به مدت پنج سال متوالی در کشور لوکزامبورگ زندگی کرده باشید. )برای کسب اطالعات بیشتر، به 

www.elections.public.lu .مراجعه کنید 

فقط از ها آنکنند. به آماده سازی مباحث شورای شهر کمک می ،ئه نظرات در مورد موضوعات مورد بحثبا ارا یمشورت یهاونیسیکم

 اند.، تشکیل شدهستندیهستند که عضو شورا ن یساکنان تیدر نها ایساکنان و  ریشورا و سا یاعضایا  اعضای شورای شهرداری محلی،

http://www.elections.public.lu/
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 Commission for Rent, Commissionاجاره ) ونیسیهستند: کم یورد اجبارهستند، اما چهار م یاریها اختونیسیکم نیاز ا یبرخ

des loyers ،)مدرسه ) ونیسیکم کند،که در مسائل بین موجران و مستاجران دخالت میCommission for School, 

Commission scolaireموزیکالنظارت بر آموزش  ونیسی(، کم (Commission for the Supervision of Musical 

Teaching, Commission de surveillance de l’enseignement musical کمیسیون مشورتی شهرداری برای یکپارچگی (، و

(Communal Consultative Commission for Integration, Commission consultative communale 

d’intégration) 

در تمام  شهرداری محلی، کمک به مقامات به همزیستی با هم اخنصاص داردمأموریت کمیسیون مشورتی شهرداری برای یکپارچگی که 

 است. شهرداری محلیتمام ساکنان ادغام  قیتشو هااست که هدف آن یموضوعات

 ,Luxembourg Reception and Integration Agency) لوکزامبورگ یکپارچگی و پذیرش سایت آژانساطالعات بیشنر، در وب

OLAI به نشانی )www.olai.public.lu .در دسترس است 

 شود، تأمل نکنید:های زندگی اجتماعی که توسط محل اقامت شما ارائه میبرای کشف تمام جنبه

 یمحل یهاها و انجمندر باشگاه یحیو تفر یفرهنگ ،یورزش یهاتیفعال 

 لمختلف در طول سا یدادهایو رو هاجشن 

 انتخابات اروپا 
ه این توانند در این انتخابات شرکت کنند، بدون توجه بمی های اروپاییاتباع تمام کشورشود. یبرگزار م کباریانتخابات اروپا هر پنج سال 

 کنند.ها در کشور مبدأ خود و یا خارج از کشور زندگی میمسئله که آن

خابات انتبه دو روش زیر در  دیتوانیم ،کنیدمیو در لوکزامبورگ اقامت  داریدسال  18از  شیاروپا، اگر شما ب هیشهروند اتحاد کیبه عنوان 

 پارلمان اروپا شرکت کنید:

ای رر لیست د دیبا اگر قصد انجام این روش را دارید،. های اروپایی لوکزامبورگی در پارلمان اروپا رای دهیدبه نامزد دیتوانیشما م .1

 ثبت نام کنید. دهندگان شهرداری محلی خود

 أ خودددر کشور مب مربوطهبا مقامات  دیمورد شما با نی. در ادیپارلمان اروپا را از کشور مبدأ خود انتخاب کن یاعضا دیتوانیمیا شما  .2

 دهد.به شما ارائه میدر مورد موضوع  یشتریاطالعات ب ی. کنسولگردیریتماس بگ

 

داشته  که اقامت به شرطی د،یدر انتخابات اروپا نامزد باش دیتوانیم نیسال دارد، شما همچن 18از  شیب تبعه اتحادیه اروپا که کیبه عنوان 

 باشید و به مدت حداقل پنج سال متوالی در لوکزامبورگ زندگی کرده باشید.

 مراجعه کنید. s.public.luwww.electionسایت توانید به وببرای کسب اطالعات بیشتر می

 

http://www.olai.public.lu/
http://www.elections.public.lu/
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 لوکزامبورگ یهازبان 
به  های حمایت اولیهگونهزبان،  ای تیبر اساس مل یگروه یهاتیو فعال یاجتماع یهاباشگاه شان،یهااز مهاجران و خانواده یاریبس یبرا

 به ی رادیفوق العاده مف یهاهیها توصآنکنیم، یها را تشویق مو آن تیها حماها و انجمنتیفعال نی. ما از اهستندتازه واردان  یبرا ژهیو

 دهند.یتازه واردان ارائه م

ها فراتر نخواهید کامال ادغام شوید، باید از ایهای زبانی/فرهنگی برای تازه واردان بسیار مفید هستند، اما اگر شما میبا اینکه این فعالیت

 بروید.

 تیاکثر باالخره،. کنندترویج میرا  یچند فرهنگ یهاتیفعال ،تجارتی و تخصصی محور یهااز افراد، سازمان یاریبس یراستا، برا نیدر ا

 نیابراهستند، بن نجایا یاقتصاد یمسائل مربوط به توانمندساز یها برا، آنبلکه! ندیآینم به اینجا لوکزامبورگ یآب و هوا به دلیلمهاجران 

 خود انتخاب کنند. یشبه اجتماع سازمان نیوان اولرا به عن یتجار یهاسازمان هاناست که آ یعیطب

گ، در لوکزامبور یاتاق بازرگان نیترو فعال نیتربه عنوان بزرگ AMCHAM که میدهمی نانیهدف شماست، به شما اطم نیکه ا یهنگام

 کند.از مشارکت و همکاری فعاالنه شما و شرکت شما استقبال می

از  هاییقسمت ی شما. در صفحات بعددیکن را استفاده نهایت ، از وقت خودو ادغام شدنبه ما  نوستیپبا  !دیبه لوکزامبورگ خوش آمد

 نسخه کامل راهنمامشاهده خواهید کرد. " را های لوکزامبورگ()زبانThe Languages of Luxembourg " ی راهنماینسخه مبتد

 learning-www.amcham.lu/language/انلود کنید: به نشانی زیر د AMCHAMسایت به صورت رایگان از وب دیتوانیرا م

 اطالعات تماس 
 

American Chamber of Commerce in Luxembourg 

6, rue Antoine de Saint-Exupéry 

L-1432 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 17 56 

Fax: (+352) 26 09 47 04 

E-mail: info@amcham.lu 

www.amcham.lu 

www.amcham.lu/language-learning/ 

 

Mylanguage S.a.r.l. 

12, rue René Weimerskirch 

L-2713 Luxembourg 

E-mail: contact@mylanguage.lu 

www.mylanguage.lu 

 

Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) 

Luxembourg Reception and Integration Agency 

7-9, avenue Victor Hugo 

http://www.amcham.lu/language-learning/
mailto:info@amcham.lu
http://www.amcham.lu/
http://www.amcham.lu/language-learning/
mailto:contact@mylanguage.lu
http://www.mylanguage.lu/
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L-1750 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

Phone: (+352) 247 - 85 700 

Fax: (+352) 247 - 85 720 

E-mail: info@olai.public.lu 

 

 واردان برای اتباع کشورهای غیر اروپاییآشناسازی تازه ی رایگانهادوره

AMCHAM واردان برای اتباع کشورهای غیر اروپایی )ی آشناسازی تازههادوره اندازی "مفتخر به اعالم راهNewcomers 

Orientation Courses for Third-Country Nationals) " تحت واردان" ی "آشناسازی تازهها. دورباشدمی 2015در دسامبر

و ("Asylum, Migration and Integration Fund, AMIFاهندگی و مهاجرت )ی" صندوق یکپارچه سازی، پنمال تینظارت و حما

به  دوره نیا ،یمال یهابا توجه به مشخصه باشد.( میOLAIآژانس پذیرش و یکپارچگی لوکزامبورگ/وزارت خانواده و یکپارچه سازی )

 ت.کنند، ارائه شده است قانونی در لوکزامبورگ اقامت میهای انگلیسی و پرتغالی و برای شهروندان غیر اتحادیه اروپایی که به صورزبان

 شود.برگزار میشرکت کنندگان  یبرابه صورت رایگان  (یدوره پرتغال 6و  یسیدوره انگل 6) در سال بار 12ها دوره نیا

مشاهده  http://www.amcham.lu/events/به نشانی  AMCHAM تیسادر وب هاید در بخش رویدادتوانیاطالعات ثبت نام را م

یت ساثبت نام به وب یها را برالطفا آن ،شناسیدرا می استها دوره نیو عالقه مند به شرکت در ا طیکه واجد شرا یاگر کسکنید. 

AMCHAM .ارجاع دهید 

 

( را، در The Languages of Luxembourg) لوکزامبورگ یهازبانتوانید نسخه کامل سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته شما می

سایت زبانه )لوکزامبورگی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، پرتغالی، فارسی، عربی( به صورت رایگان از وب 7زبانه و  5های نسخه

/learning-www.amcham.lu/language نلود کنید.دا

mailto:info@olai.public.lu
http://www.amcham.lu/events/
http://www.amcham.lu/language-learning/
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 یابزرگساالن و آموزش حرفه آموزشمهد کودک تا  از در لوکزامبورگ: یآموزش ستمیس

از مدارس،  یا. مجموعهکندیها و الزامات را برآورده مو اکثر خواسته دهدیرا ارائه م یادیز یهالوکزامبورگ فرصت یآموزش ستمیس

که  افراد خارجیاز  یتعداد قابل توجههمچنین برای بلکه  اند،هشد یطراح یمردم محل ینه تنها برای، احرفه یآموزش ها و منابعدانشگاه

چند  تیماهاما به دلیل  (،000،56380لوکزامبورگ نسبتًا کم است ) تیجمع گرچهنیز سازگار هستند. ا کنندیم یزندگ لوکزامبورگدر 

 است. ینسبتًا غن های تحصیلیفرصت شوند،یم تیحما یشرکت یکه توسط دولت و نهادها یتخصص یو حضور نهادها تیجمع یفرهنگ

 یبرا یکودکان عامل مهم تحصیلحال، از آنجا که  نی. با اکنندیهستند که در لوکزامبورگ کار م یکتاب بزرگساالن نیا یاصل مخاطبان

فصل  نیاپوشش داده شده است.  نیهمه سن یبراآموزشی  یها، فرصتخانواده دار است و ارشد یانیم رانیو مد یمتخصصان منابع انسان

در  تواندیکه م کندرا معرفی میدر لوکزامبورگ خدمات آموزش دهندگان از ارائه یانمونه شده است و میبه دو بخش و هفت قسمت تقس

 .ردیقرار گ مهاجر موجود در لوکزامبورگمورد توجه جوامع 

 و متوسطه  ییابتدا آموزش

 یسیانگل /یفرانسو هایدوره

 

 و متوسطه( ییمدارس لوکزامبورگ )آموزش ابتدا ستمیس

 Lycée technique du Centre 

 Athénée de Luxembourg 

 Lycée Michel Lucius 

 The Differdange International School 

 

 یخصوص مدارس

 ی مدارس شبانه روزFieldgen  وSainte Sophie لوکزامبورگ 

 لوکزامبورگ یالمللنیمدرسه ب (The International School of Luxembourg) 

 ( مدرسه اروپاییEuropean Schools) 

 سنت جورج یالمللنیمدرسه ب (St. George’s International School) 

 لدورف لوکزامبورگامدرسه و (The Waldorf School Luxembourg) 

 Lycée Vauban 
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 لیو ادامه تحص یعال آموزش

 هاهدانشگا

  دانشگاه لوکزامبورگ(University of Luxembourg ) لوکزامبورگ یمال دانشکدهو (Luxembourg School of Finance) 

 دانشگاه ساکرد هارت (Sacred Heart University (US)) 

 یامیدانشگاه م (Miami University (US)) 

 تجارت لوکزامبورگ دانشکده (Luxembourg School of Business (LSB)) 

 

 های شرکتیآموزشو  یاحرفه یهاانجمن

 Institut National pour le Développement de la Formation Professionnelle Continue (INFPC) 

 House of Training (Chamber of Commerce Luxembourg, اتاق بازرگانی لوکزامبورگ) 

 Chambre des Métiers (Chamber of Crafts, دستی اتاق صنایع ) 

 Chambre des salariés (CSL) – Lifelong Learning Center ( العمرمرکز یادگیری مادام ) 

 

 زبان مدارس

 Institut national des langues 

 Mylanguage 

 Prolingua Language Center 

 Berlitz Language & Business Training 

 Mastercraft 

 Luxembourg Accueil Information 

 تجارت یآموزش یهادهندگان دورههارائ گرید

 PwC Academy 

 Leadership Solutions Europe 

 

 بزرگساالن  یآموزشمراکز  گرید

 The Second Degree 
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 و متوسطه ییابتدا آموزش 

 و متوسطه ییآموزش ابتدا – مدارس لوکزامبورگ ستمیس 
مدرسه  ستمیها را در سکه آن دیباش لیممکن است ماشما د، خود را آغاز کنن التیتحص خواهندیمتازه که  دیدار یفرزندان کوچک اگر

 یغن تجربه کیچند زبانه است و فرزندان شما از  تحصیلیبرنامه  یی قرار دارد،باالدر سطح  یعلم یاستانداردها .دیلوکزامبورگ ثبت نام کن

 .آیدها به وجود میبرای آن یامعه محلاز ج یشدن به بخش لیو تبد یکردن دوستان محل دایامکان پو  لذت خواهند برد یفرهنگ

به  توانندیم یسالگ 3از  کودکان کند.کنند، آموزش رایگان فراهم میی که در لوکزامبورگ سکونت میکودکان یدولت لوکزامبورگ برا

ه کزامبورگی، ب، ادغام بهتر کودکان و آموزش زبان لو(. هدفécole fondamentale Cycle 1 - éducation précoceمدرسه بروند )

 (. یسالگ 3است ) یاریسال اخت نیاها است. آموزش در عنوان زبان برقراری ارتباط برای تمام کودکان، صرف نظر از ملیت آن

. در طول شودی( شروع مSpillschoul) یدبستان شیسال پ 2( با Cycle 1 école fondamentale) یسالگ 4در سن  یمدرسه اجبار

از خواندن، نوشتن و  شیپ ،یاجتماع یهامهارت شامل تحت پوششهای حوزهو  بینندبان لوکزامبورگی آموزش میبه زمدت کودکان  نیا

 .خواهند کرد زین یو فرانسو یآلمانزبان  یریگادیشروع به  ،یعالوه بر لوکزامبورگ هاآنشوند. ای اعداد میپایه میمفاه

 یهازبان ،سیبه موضوع تدربا توجه ها زبان نی( است، ایو فرانسو یآلمان ،یلوگزامبورگ) سه زبانه یکه لوکزامبورگ به طور رسم از آنجایی

خواهند را شروع ( école fondamentale Cycles 2 - 4) ییدر مقطع ابتدا لیتحصی، سالگ 6در سن  کودکانخواهند بود.  یآموزش

 یآلمانزبان به  ،رهیعلوم و غ ات،یاضیر یدرس یهااکثر کتابآموزش، در این بخش از بخوانند و  یبه زبان آلمان رندیگیم ادیها کرد. آن

دان فرزن یبراکه  رودیانتظار م نیوالداز . کنندیم یفرانسو یریادگیبه  وعشرها آن ،ییابتدا التیدوم سال دوم تحص مهیخواهند بود. در ن

 فراهم کنند. یهنر موادو  نویسندگی ،تمرین یهاخود کتاب

 شیآزما ییمدرسه ابتدا یها در انتها. آنروند( میLycée) متوسطهمدرسه کودکان در مرحله بعد به  ،ییابتدا آموزشل از شش سا بعد

که به ازای هر سال تحصیل در مقطع  رودیانتظار م نیوالداز  ها مناسب خواهد بود.آن یکدام نوع آموزش براکه تا مشخص شود  شوندیم

 .(یلیکتاب در هر سال تحص 7معمواًل حدود درسی و تمرینی فراهم کنند ) یهاابفرزندان خود کت یبرامتوسطه، 

آموزش  کی داست،ینامش پ (، همانطور که ازGeneral Secondary Education, Lycée classique) عمومی متوسطه آموزش

 یرو شیپ یمختلف ش عالی است. موضوعاتآموزان به سمت دانشگاه و یا دیگر مراکز آموزهدف آن هدایت دانشاست و  آکادمیک کیکالس

، متوسطه لوکزامبورگ پلمیگرفتن مدرک د یبرا آموزاندانشانتخاب کنند.  Lycée ستمیرا در س یموارد توانندیم هاو آنآموزان است دانش

 کنند.  لیتحصدیگر هفت سال  دیبا

 یهاییکه توانا یآموزانبه دانش یبرنامه آموزش نی. ادارد، آموزشی است که بیشتر پایه فنی (Lycée technique) فنی آموزش متوسطه

موزش آ ای یدانشگاه التیمنجر به تحص تواندیم آموزش هم نیا .دهدیارائه م ای راهای تحصیلی متفاوت و گسترده، برنامهدارند یمختلف

ها ای را به آنهای حرفهی، آموزشدست عیصنا ای یاچند رسانه ،یکیگراف یمانند تجارت، طراح ییهانهیدر زمتواند شود و هم می یعال

 .کشندیشش تا هشت سال طول مها به طور معمول ارائه دهد. این برنامه

 پذیرد.دارند را می یآموزش یبانیپشت نیاز به ای یخاص درمان یازهایکه ن یآموزانکه ممکن است، دانشجایی تا  ،ی اصلیآموزش ستمیس

 بینند.آموزش می یدر مراکز تخصصو  یاصلآموزشی  ستمیدر خارج از س ،هستندخاص و ویژه  یازهاین یکه دارا یآموزاندانش
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 ستمیدر مورد سوجود دارد که  (Luxembourg School Support Group) مدارس لوکزامبورگ یبانیپشتی به نام گروه گروه

های مختلف که فرزندشان در مدارس دولتی مشغول الدین با ملیتکند و به وبه زبان انگلیسی اطالعاتی را ارائه میلوکزامبورگ  یآموزش

هدف ارائه توضیحات در مورد این بلکه  ،نیستلوکزامبورگ  یآموزش ستمیس تغییر هدفدهد. های کاربردی ارائه میتحصیل است کمک

را  تجربه کرده باشند را درک کنند. ی که ممکن استمدارس گریمدارس لوکزامبورگ و د نیب یهابتوانند تفاوت نیتا والد سیستم است

  www.lssg.luسایت مراجعه کنید: به این وبگروه،  نیدر مورد ا شتریاطالعات بکسب  یتجربه کنند. برا

 

 (The International Baccalaureateالمللی )دیپلم متوسطه بین

 یپلمیدشده است.  رفتهیپذ پایان دوره متوسطه یلیبه طور گسترده به عنوان مدرک تحصاست که  المللی گواهیمدرک دیپلم متوسطه بین

 یطبق قانون معادل گواه شود،داده می Athénée de Luxembourg)به زبان فرانسوی( و  Lycée technique du Centreکه در 

 ( است.Diplôme de fin d’études secondairesلوکزامبورگ ) پایان دوره متوسطه

ای طراحی شده است که به آموزان انگلیسی زبان با انگیزهی برای کمک به دانشالمللنیمتوسطه ب التیتحص یسطح باال مطالعاتیبرنامه 

، کند تا دانشها کمک میشود آشنایی ندارند. این برنامه به آنزبانی رایجی که در کشور صحبت می 3اند و با تازگی به لوکزامبورگ آمده

 ها نیاز است را توسعه دهند.( به آنuniversityهایی که برای رفتن به تحصیالت عالی )درک، نگرش و مهارت

 Lycée technique duو  Athénée de Luxembourg(، 13 - 10پایه ) یسیزبان انگلبه متوسطه  یلیبرنامه تحص کی یمعرف با

Centre  جهینت در .کنندیم فایدر کشور ا یالمللنیآموزان بتعداد دانش شیاز افزا یناش یهارا در روبرو شدن با چالش ایبرجستهنقش 

 متما به طور کلی در و یدر جوامع مدرسه محل یالمللنیب آموزانبهبودیافته دانشادغام  یبرا تعیین کننده راکوچک اما  یپروژه گام نیا

 .داردیکشور بر م

 وستنیبه پ لیکه ما یآموزانکه شامل سه سطح مختلف است. دانش دهدیارائه م را ساله 4 یلیبرنامه تحص کی Athénéeعنوان مثال،  به

پایه )( ]سال اول[ International Baccalaureate, IB) المللیبین متوسطه برنامه دیپلمهستند، قبل از شروع  یالمللنیب یهابه کالس

 شود.( آماده سازی می11و  10)پایه  (، به مدت دو سال2011، اولین امتحانات در سال 13و  12

آموزان . دانششودیبه عنوان زبان دوم آموزش داده م ویفرانسزبان است و  یسیزبان انگل شودمیبرنامه استفاده  این که در سراسر رایجی زبان

 نی، ادهندسرفصل دروس را تشکیل می یجزء اساس هابا اینکه این زبان آشنا خواهند شد )در سال دوم(. زین یبا زبان آلمان نیعالوه بر ا

 خواهد داشت.تمرکزی قوی  زیو هنر ن یعلوم تجرب ،یعلوم اجتماع ات،یاضیبرنامه بر ر

کند ی دارد و تالش میادیز دیتاک یعمل و خدمات اجتماع ت،یبر خالق نیهمچن( 13و  12)پایه  IB پلمیبرنامه دی، علم یهابر جنبه عالوه

 ر آزاد پرورش دهد. افرادی مسئول و با تفک

 هادرخواست تمام باشند. تسلط کامل یسیبه زبان انگل دیآموزان با[، دانشسوم]سال  یالمللنیب یهاکالس نیاز ا یکیشدن در  رفتهیپذ یبرا

 یرشپذ آزمون کیدر  دیبا انیاز متقاض کیهر  ن،ی. عالوه بر ارندیگیقرار م یمورد بررس آموزهر دانش سابقه یبر مبناو به صورت جداگانه 

 شرکت کنند.[( چهارم]سال  12و  11 پایه یو علوم برا یاضیر ،یفرانسو ،یسی، انگل10ی پایه برا اتیاضیو ر یفرانسو ،یسی)انگل

 دانلود کنید. 1u/index.php/downloadshttp://www.al.lبه نشانی مدرسه  تیسادرخواست را از وب فرمتوانید شما می

 

http://www.lssg.lu/
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 اطالعات تماس:

Athénée de Luxembourg 

Jos Salentiny, Directeur 

24, Bd. Pierre Dupong 

L-1430 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 04 60 

Fax: (+352) 26 4 61 04 

E-mail: secretariat@al.lu 

www.al.lu 

 

Lycée technique du Centre 

Jean-Paul Lenertz, Directeur 

106, avenue Pasteur 

L-2309 Luxembourg 

Phone: (+352) 47 38 11 1 

Fax: (+352) 47 38 11 33 3 

E-mail: info@ltc.lu 

www.ltc.lu 

 

 

  Lycée Michel Lucius 
Lycée Michel Lucius پاسخ  یسیبه زبان انگل یبرنامه درس کی یرو به رشد برا یبه تقاضای، سیزبان انگل یهاکالس یبا راه انداز

 Lycée Michel(. 13 – 7پایه )ا است هآندوم  ایزبان اول ی، سیزبان انگل طراحی شده است که یآموزاندانش یبرا شنهادیپ نیا داد.

Lucius آموزان به دانشGCSE ،AS  وA-levels دهد.را ارائه می 

 

LML (Lycée Michel Luciusی )یکیاست که در نزد دولتی رستانیدب ک ( مرکز شهر لوکزامبورگLimpertsberg واقع شده )

 289به در بخش انگلیسی  2015/16 و در سال میآموز شروع کرددانش 17ا ب ما را آغاز کرد. یسیبه زبان انگل تعلیم 2011در سال  و است

 .بیشتر شود 2016/17برای سال اعداد که این  رودی. انتظار ممیدیآموز( رسدانش 1،400 آموز )با مجموعدانش

ل یساله تشک 19تا  12 یسن است که از گروه یلوکزامبورگ عادیبخش یک  یدارا همچنین مدرسهاین  ،یسیانگل تحصیلیهمانند برنامه 

 کرده است.  دایاقتصاد و تجارت تخصص پ ،یمهندس ،یعیها مدرسه ما در علوم طبدر طول سال شده است.

LML  ابتدا یک دورهشامل( 7ییEC to 5ECیک دوره ،) راهنمایی (4EC & 3EC( و یک دوره متوسطه )2EC & 1ECمی ) .باشد

های با نگاهی بر آزمون (ایتانیبر GCSE)معادل امتحانات  GCSEی المللنیامتحانات بکت در آموزان برای شردر دوره متوسطه دانش

 کنند.به منظور آمادگی برای دانشگاه، در دوره متوسطه شرکت میها آنشوند، سپس آماده می A/ASسطح 
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LML دارد. یدو هدف اصل 

تجربه مانند دو هفته  ی تشویقیهاتیاز جمله فعال رد،یگیدرس انجام مخارج از کالس در آموزش جامع است که در داخل و  کیاول هدف 

را کسب کنند. در  مناسبسازگار و  یهااز مهارت یامجموعه تا آموزانشود که دانشامر موجب می نیاکاری و چندین فعالیت فوق برنامه. 

ی سازد تا موضوعاتها را قادر میپذیری وجود دارد و این امر آنکنند انعطاف آموزان انتخاب میهای آموزشی که دانشمورد مسیرها و دوره

 نقاط قوت خود را توسعه دهند.کنند انتخاب کنند و ها احساس راحتی میرا که با آن

آموزان ی تحصیلی دانشبرای رفاه و تجربهآموزان است. دانش یو نژاد ییایجغراف ،یمختلف اجتماع یهانهیاز زم یاریدوم، ادغام در بس هدف

ها در مدرسه و در جامعه چند ملیتی لوکزامبورگ، احساس راحتی و پذیرفته شدن این امر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که آن

 یدر مورد زندگ نیو همچن دنشویآموزش داده م یو فرانسو یآلمان ،یلوگزامبورگ هایبه زبان آموزاندانشداشته باشند. به همین منظور 

 .شوندیدر لوگزامبورگ مطلع م یدشهرون

ایت هایی که پتانسیل آن را دارند حمها را برای انجام کارآموزان را پرورش دهیم و آنمنافع و نقاط قوت دانشاست  نیما ا یاصل تیمامور

 کند. ی و کارزندگ یمکارو ه یسالمت ،یسرشار از احترام، همبستگ یطیهر کس در مح که در آن میفراهم کن ی راطیها محآن یبرا کنیم و

 

 اطالعات تماس:

Lycée Michel Lucius 

Christopher Chapman 

157, avenue Pasteur 

L-2311 Luxembourg 

Phone: (+352) 47 33 05-50 

E-mail: secretariat@ltml.lu 

www.ltml.lu 

 

 Differdange (Differdange International School)ی المللنیمدرسه ب 
مدرسه در درجه اول  نیخواهد شد. ا سیتأس Differdangeدر  دولتی یالمللنیمدرسه ب کی، مدارس موجودتنوع در  ایجاد منظور به

 2015مارس  27 خیقانون در تار سینو شیپ اهد کرد.خو یزبانیآموز را مدانش 1،400را هدف قرار داده و حدود  یجوانان منطقه جنوب

 شده است.  یزیبرنامه ر 2016سپتامبر  یمدرسه برا نی. افتتاح ادیرس بیدولت به تصو یتوسط شورا

 یآموزش هایمدرسه دوره نیا .شودینم افتیدر یانهیثبت نام هز یبراو در آن  است یمدرسه دولت کی Difdange یالمللنیمدرسه ب

به آن  نامهمدرسه بر طبق سیستم مدرسه اروپایی عمل خواهد کرد، و با یک اجازه نیرا ارائه خواهد کرد. ا یاحرفهفنی متوسطه و  ،ییابتدا

 مرتبط خواهد بود.

را زان آمودانش 18:00تا  7:30مدرسه از ساعت  نیاآورد. هایی را به عمل میدر خارج از زمان تدریس، پشتیبانی یالمللنیب مدرسهاین 

موزی اقدامات بازآو  یبانیپشت یهاشامل دوره پیشنهاد نیآموزان در خارج از ساعت مدرسه تحت نظر خواهند بود. اخواهد کرد. دانش یزبانیم

 است. یاضاف یاریاخت هایآموزش نیو همچن یو علم یورزش ،یفرهنگ یهاتیفعال ،های جبرانی()کالس
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 اطالعات تماس:

The Differdange International School 

Ecole Internationale Differdange 

23, Grand-Rue 

L-4575 Differdange 

Phone: (+352) 26 58 07 84 - 53 

E-mail: gerard.zens@men.lu 

www.eidd.lu 

 

 یمدارس خصوص 
 یهاشناخته شده است. برنامه تیلوکزامبورگ به رسم و پرورش وجود دارد که توسط وزارت آموزش یمدرسه خصوص یرگ تعدادلوکزامبو در

 است.معتبر  المللیبین یآموزش یهاستمیاز س یرویبه پ ایو  است مبورگامدارس لوکز ستمیبر اساس س یامدارس  نیا تحصیلی

 

  Ecole privée Fieldgen, Ecole privée Sainte Sophie 
 نسبتًا کم هستند. هانهیاما هز کنندیم افتیدر نهیهز این مدارس. کنندیم یرویلوکزامبورگ پ یآموزش ستمیاز س یمدارس خصوص نیا

"Ecole privée Fieldgenدر  نیمدرسه همچناین . دهدیدختران جوان ارائه م یرا برا یو فن کیکالسمتوسطه  یدوره آموزش ک" ی

 .کندیرا فراهم م یروزامکانات شبانه لیصورت تما

 

 اطالعات تماس:

Ecole privée Fieldgen 

Mme R. Urbain, Directrice 

21, rue d’Anvers 

L-1130 Luxembourg 

Phone: (+352) 49 94 31 262 

E-mail: daniele.faltz@education.lu 

www.epf.lu 

 

"Ecole privée Notre-Dame Sainte Sophieنیا .دهدیپسران و دختران ارائه م یبرا را و متوسطه ییابتدا های آموزشی" دوره 

 .کندیفراهم م شبانه روزی محدودی راامکانات  نیمدرسه همچن

 اطالعات تماس:

Ecole privée Notre-Dame Sainte Sophie 

Alain Simonelli, Director 

4, rue Marguerite de Busbach 

mailto:gerard.zens@men.lu
http://www.eidd.lu/
mailto:daniele.faltz@education.lu
http://www.epf.lu/
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L-1269 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 40 91 

www.epnd.lu 

 

 The International School ofالمللی لوکزامبورگ )مدرسه بین 

Luxembourg, ISL) 
دوره متوسطه و  یانتفاعریمدرسه روزانه مستقل، غ کو ی شده است سیتأس 1963در سال ( ISLلوکزامبورگ ) یالمللنیب مدرسه

 یبرا ISL واقع شده است. شهر لوکزامبور Merlمحله  در Geeseknaeppchen سیاست که در پرد سازی برای دانشگاه()آماده

این  آموزان. دانشکندیفراهم متانداری را به زبان انگلیسی المللی اسهای بین، آموزش(12پایه تا  یدبستان شیساله )پ 18-3آموزان دانش

 یسیانگل برنامهاند. یک ملیت متفاوت تشکیل شده 50ها از بیشتر از شوند و آنمی یجوامع محل شاملهم  جوامع مهاجر و شاملهم مدرسه 

 به طور تا سازدیرا قادر م یسیانگل زبان (، زبان آموزانEnglish as an Additional Language, EAL) یزبان اضاف کیبه عنوان 

 مدرسه ادغام شوند.  یاجتماع یزندگ نیو همچن تحصیلیکامل در برنامه 

ISL های مقطع دبیرستان( و هم برنامه8 - 6های مقطع راهنمایی )پایه مدرسه متوسطه هم برنامه. اندازه تشکیل شده استاز دو بخش هم 

 – 2015ی لیدر سال تحص شود.دبستانی تا پایه پنجم را شامل میپیشآموزان دانش ابتدایی هم مدرسه شود.را شامل می( 12 - 9پایه )

 و تا اواخر ژوئن ادامه دارد. شودع میاز اواخر اوت شرو یلیاند. سال تحصمدرسه ثبت نام کردهاین آموز در دانش 1،300 از شیب 2016

ISL المللنیمدارس ب یتوسط شورا( ی اروپاCouncil of International Schools, Europe) ایاالت  ها و مدارسو انجمن کالج

یک  ISL( به رسمیت شناخته شده است. Middle States Association of Colleges and Schools, USA) میانی آمریکا

 المللیبین متوسطه دیپلمامل برنامه ک 1995از سال  که (  استIBO World Schoolالمللی )بین متوسطه مدرسه جهانی دیپلم

(International Baccalaureate Diploma و )المللی )مدرک عمومی متوسطه بین 2011 از سالInternational General 

Certificate of Secondary Education—IGCSEs ارائه داده است.( را 

علوم و علوم  ات،یاضیر ات،یادب ،سواد خواندن و نوشتنان، زبشامل  یمدرسه آموزشاین  تحصیلی برنامهموضوعات آکادمیک اصلی در 

شود. می یبدن تیو ترب های ارتباطی و طراحیفناوریاطالعات،  ،های جامعی در زمینه هنرهای تجسمی و نمایشیی و آموزشاجتماع

های تکمیلی ی برنامهدارا ISL. ودشیآغاز م مقطع متوسطهدر  یزبان آلمان سیو تدر شودشروع میاز مهد کودک  یفرانسوآموزش زبان 

از  یامجموعه مدرسهشود. این ارائه می یی زبانایو اسپان یآلمان ،ییایتالیا ،یفنالند ،یسوئد ،یلوگزامبورگ ،یبه جوامع ژاپنزبان است که 

 ،یررقابتیو غ یرقابت یهااز ورزش یاگسترده ها طیفدهد. این برنامهارائه می نیآموزان در تمام سندانش یبرا را فوق برنامه یهاتیفعال

 شود.شامل میباز را  یو آموزش در فضا هنر سخنوریبدون کالم، تئاتر، کر و  یقیموس

برای عملکرد موفق در جامعه مدرسه و همچنین جوامع گوناگون چند الزم  یهابه دست آوردن دانش و مهارتکه معتقدند  ISL انیمرب

کامل خود،  پتانسیلتوسعه  یآموزان برابه دانش دنیالهام بخش به منظورس درس، امری حیاتی است. فرهنگی و چند زبانه خارج از کال

اع انو باآموزان را و دانش آورندیرا فراهم م یریفراگ یریادگی یهاطیها محآن یبرا ،کنندیبرقرار م یقو یروابطمعلمان با دانش آموزان 

 سطوح باالتر، در .کنندیم کار و هم به صورت تعاملی و اندیشمندانهبه طور مستقل هم آموزان ش. دانکنندیآشنا م یآموزش یهایاستراتژ

ها را در ثبت نام دانشگاه و آنو  کنندیکمک م شانیلیتکم التیتحص یهابرنامهی توسعهآموزان در به دانش یعال التیمشاور تحصیک 

 .کنندیم ییراهنما رشیپذ فرآیند

http://www.epnd.lu/
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که در سال  ISLآورد. ساختمان دوره متوسطه ، حمایت قابل توجهی را به عمل میISLدر زمینه تدارک امکانات عالی  لوکزامبورگ دولت

 ،یطراح یورامرکز فن ،متصل به یکدیگرکاماًل های گسترش داده شده است، شامل کالس 2010ساخته شده است و بعدا در سال  2000

 یهاکالس تمامباشد. نفره می 400و یک سالن اجتماعات  یو هنر یقیموس یوهایرسانه، استود مرکز کتابخانه / یک ،یعلم شگاهیهفت آزما

و  انیدانشجو یرا برا های مختصریخوراکصبحانه، ناهار و  ،با خدمات کامل ایکافه تر کیاند. مجهز شده LCD یهاپروژکتور هدرس ب

 . کندیکارکنان فراهم م

های زبانی و فرهنگی زمینهآموزانی که پیشبرای آموزش دانش افتتاح شد، 2013که در سال  مدرسهدوره ابتدایی جدید این  ساختمان

شود که در دبستانی تا پایه پنجم میهای درس از پیشکالس شامل ساختمان نیا .دهدیارائه مرا  کپارچهی کردیرو کمتفاوتی دارند، ی

، سالن عظیم یسالن ورزش کی ،EALو  زبان یهاو اتاق همچنین شامل مانساخت نیا هایی در سراسر ساختمان وجود دارند.دسته

 یهااتاق ،یاتاق آشپز آزمایشگاه،بزرگ،  یایچند منظوره، کافه تر یسالن بدنساز کی، اتاق رسانه، ای بزرگکتابخانه شرفته،یپ اجتماعات

 یبر دو ساختمان اصل عالوهشود. ضای آزاد است، میمناسب برقراری کالس درس در فکه  یخارج یو فضاها یهنر یهااتاق ،یقیموس

 50و  25 یبه استخر شنا یاست. دسترس یباز نیو زم زمین ورزشی کامل کیچند منظوره،  ورزشگاه کیشامل  ISLمدرسه، امکانات 

 هد.های شنا را برای تمام سنین ارائه دسازد تا بتواند طیف جامعی از فعالیت، مدرسه را قادر میسیپرد یمتر

 اطالعات تماس:

Nicki Crush, Director 

36, Boulevard Pierre Dupong 

L-1430 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 04 40 

Fax: (+352) 26 04 47 04 

E-mail: info@islux.lu 

www.islux.lu 

 

 (St. George’s International Schoolی سنت جورج )لالملنیمدرسه ب 
 تحصیلی ملیبر برنامه  یمبتن تحصیلی آنبرنامه  کهاست  یرانتفاعیمدرسه مستقل غ کی ،المللی سنت جورج لوکزامبورگمدرسه بین

 700 باً یاست که تقر یالمللنیو پر جنب و جوش ب ریفراگ جامعه کی مدرسه نیا بنا شده است. (England and Wales) انگلستان و ولز

 داده است.  یکشور مختلف را در خود جا 50از  شیسال از ب 18تا + 3با سنین بین آموز دانش

هایی مورد ها و فرصتآموزان باید قادر باشند تا به ابزارباید برای تمام افراد در دسترس باشد و دانش یریادگیمدرسه معتقد است که این 

آموزی جامعی دانش یغن تنوعبه پتانسیل کامل خود در یک محیط حمایتی و چالش برانگیز دسترسی داشته باشند. نیاز برای دستیابی 

آموزان به شهروندان کردن دانش لیتبد یمدرسه برااین فراهم کرده است.  یریگادی یرا برا زیانگجانیمنحصر به فرد و ه طیمح کی

 هاآموزش کردن از اینکهحاصل  نانیاطمبرای . دهدیر اساس درک متقابل و احترام پرورش مب یقو یهارا با ارزش هاآن ،یبرجسته جهان

مدرسه و  نیب یقو مشارکتیکه  یکه زمان دهدیاصل را مد نظر قرار م نیا مدرسهشود. های شخصی فرد باشد، بسیار توجه میمناسب نیاز

ها، هدلیل ارائه یک استقبال گرم و فراهم آوردن حمایتی مستمر برای تمام خانوادو به  کنندیم پیشرفتآموزان خانه وجود داشته باشد دانش

 کند.به خود افتخار می

mailto:info@islux.lu
http://www.islux.lu/
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های مجهز آن و به مرکز شهر دسترسی آسانی دارد. ساختمان قرار دارد Hamm ناحیهمدرن و هدفمند در  یهامدرسه در ساختمان نیا

چند منظوره، سه کتابخانه و  ورزش (، سالنICTاطالعات و ارتباطات ) یوراو فن یقیموسهای پیشرفته علوم، فناوری آزمایشگاه شامل

ساله و  10تا  3کودکان  یبرا ییمدرسه ابتدا کی: تشکیل شده استاز دو بخش  این مدرسه. شودمی باز ینوآورانه در فضا آموزشیمناطق 

و برنامه  کندیانگلستان و ولز را دنبال م یمل تحصیلیبرنامه  ییابتدا مدرسه. ساله 18تا + 11 نیآموزان سندانش یراب متوسطهمدرسه  کی

المللی دهد که یک برنامه جامع و خالقانه است که به منظور توسعه ذهنیت بینالمللی ابتدایی را مورد استفاده قرار میتحصیلی بین

و  یکه اهداف آن توسعه جسم کنندیشروع م یاهیرحله پاساله( از م 4-3 کودکان در مدرسه ) نیترجوانآموزان طراحی شده است. دانش

 یداخل طیمح کیرا در  یریادگی کودکان است.های زبانی و ارتباطی مهارت ،های شمارشیمهارت، خواندن و نوشتن سواد ریزیپیو  یعاطف

 .کندیم حمایتها نحل مسئله آ یهادر حال توسعه و مهارت تیکه از خالقکنند با جریان ثابت تجربه می یخارج /

 اطالعات است. یوراو فن ی از جمله نمایش پردازیموضوع اصل زدهیساله( شامل س10تا  5 )های اول تا ششم در سال تحصیلیبرنامه 

 . کنندیمطالعه م)انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی(  EAL ای یفرانسو، خود یشخص ییبسته به سطح توانا کودکان

های هفتم تا نهم در سالآموزان . دانشدهدیورود به دانشگاه ارائه م یبرا یسازآماده برایاز موضوعات را  یعیوس فیمدرسه متوسطه ط

 گیرند.موضوع اصلی را فرا می 13 ،(سالگی 13تا  11 نی)سن

و از  کنندیرا مطالعه م ی مدرنخارج یهاعلوم و زبان ات،یاضیر ،یسیانگل یموضوعات اصل های دهم و یازدهم،در سال آموزاندانشسپس 

مرحله مدرسه  نیا درکنند. دهند، موضوعاتی را انتخاب میی تحصیلی گسترده و متعادل را تشکیل میبین موضوعات دیگری که یک برنامه

ش ، پینشگاهدا یبرا یآماده ساز یدوره) Sixth Form)اولین سال از " رفتن به سال دوازدهم یکه برا دهدیرا ارائه م IGCSEامتحانات 

 "A-Levelدر امتحانات بریتانیایی " پیش دانشگاهی، در موضوعات انتخابی خود انیدانشجوسپس . دانشگاهی(" مدرسه( ضروری است

طور  به .شودیم رفتهیها در سراسر جهان پذورود به دانشگاه یراو ب باشدی سخت و شدید میکنند؛ این امتحان نیازمند مطالعهشرکت می

 .گذراندموضوع را می 3موضوع و در سال سیزدهم  4در سال دوازدهم آموز دانش کیمعمول 

 یو فرصت برا یقیموس یخصوص هایدرسبعد از مدرسه،  هایها و حمایتمراقبت ،فوق برنامه یهاتیفعالطیف وسیعی از مدرسه  نیا

دهد. ی را اراده میو علم یمختلف ورزش هایرقابتو ، World Challenge، Merite Jeunesseمانند  یالمللنیب یهاژهشرکت در پرو

است تا  – مختلف یهاتئاتر و کارشناسان در حوزه یهاگروه سندگان،یاز جمله نو – دکنندهیبازد یادیتعداد ز هرساله میزبانمدرسه  نیا

 کند. ایآموزان مهدانش یرا برا یغن کنندهی تحریکهافرصت

شورای مدیران  (،Council of British International Schools, COBIS) انگلستان یلمللانیمدارس ب یعضو شوراسنت جورج 

 ( است.Council of International Schools, CIS) یالمللنیمدارس ب یراو شو( Society of Headsمدارس انگلستان )

 اطالعات تماس:

St George’s International School, Luxembourg ASBL 

Dr. Christian Barkei, Principal 

11 rue des Peupliers 

L-2328 Hamm-Luxembourg 

Phone: (+352) 42 32 24 

Fax: (+352) 42 32 34 

E-mail: reception@st-georges.lu 

www.st-georges.lu 

mailto:reception@st-georges.lu
http://www.st-georges.lu/
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  (The European Schoolsاروپایی )مدرسه  
 و دولت این انجمنبا مؤسسات  همراه مقامات انجمن زغال سنگ و فوالد اروپا و بر اساس ابتکار عمل 1953 سال مدرسه اروپایی در اکتبر

، به سرعت داشتندهای متفاوت های مادری و ملیتکه زبان یتجربه در آموزش، با کودکان نیا شد. سیتأس در لوکزابمورگ لوکزامبورگ

 آموز است.دانش 20،000مدرسه در سراسر اروپا با حدود  14اساس پایه و مدرسه اروپایی اکنون  موفق شد و رشد کرد و مفهوم

مهد کودک، که فرزندان را از سن  بخش دوره متوسطه هفت سال است. مدت زمان در مدرسه اروپایی پنج سال و ییدوره ابتدامدت زمان 

 درکند. گذاری میهای اجتماعی کودکان، اساس دبستان را پایهی زبان مادری و مهارت، با تمرکز بر روی توسعهردیپذیم یچهار سالگ

ل مذهب / اصو و یطیورزش، مطالعات مح ،یقیاست، اما هنر، موس یزبان خارج نیو اول اتیاضیر ،یزبان مادرروی بر  دیتأک ،ییمدرسه ابتدا

 .کنندیمالقات م با یکدیگر مختلف یهاتیفعال یبرا مختلف یهاتیمل" European Hoursدر " انطور کههم – هم مهم هستند اخالق

شناخته  ("Observation Cycle) چرخه نظارت"به عنوان رایج را که دوره  کیآموزان سه کالس اول از هفت کالس متوسطه، دانش یبرا

زبان  آموزش دیبا آموزاندانش اگر چه در کالس دوم همه شوند،یم سیها تدرآن یر. اکثر موضوعات به زبان مادکنندیدنبال م ،شودیم

 .کنند ایو جغراف خیتارشروع به مطالعه (" working languageهمگی باید به "زبان کاری )دوم را شروع کنند و در کالس سوم  یخارج

 لیرا تشک یواحدششم و هفتم  یها. کالسشوندمی اتیاضیو ر یعیشامل علوم طب یاجبار های آموزشیچهارم و پنجم، دوره یهاکالس در

م، وعل ات،یاضیزبان دوم، ر ،ی)از جمله زبان مادر یموضوعات اصلبعضی از چه  اگر .شودیمنجر م ییاروپا دیپلمکه به مدرک  دهندیم

  دارند. اریدر اخت زیرا ن شتریب یاهنهیاز گز یاگسترده فیآموزان ط، دانشاجباری هستند( ایو جغراف خیفلسفه، ورزش، تار

جامعه  مؤسساتدر مرکز و  Kirchberg(، در محله European School Luxembourg Iلوکزامبورگ ) 1مدرسه اروپایی شماره 

واقع  Bertrange-Mamer(، در European School Luxembourg IIلوکزامبورگ ) 2مدرسه اروپایی شماره قرار دارد.  ییاروپا

 .شده است

 اطالعات تماس:

The European School Luxembourg I 

Panayota Vassilacou, Director 

23, boulevard Konrad Adenauer 

L-1115 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 20 82 1 

Fax: (+352) 43 20 82 344 

www.eursc.eu 

www.euroschool.lu 

 

The European School Luxembourg II 

Emmanuel de Tournemire, Director 

6, rue Gaston Thorn 

L- 8268 Bertrange 

Phone: (+352) 273 224 1 

Fax: (+352) 273 224 5901 

www.eurs.eu 

www.eursc-mamer.lu 

http://www.eursc.eu/
http://www.euroschool.lu/
http://www.eurs.eu/
http://www.eursc-mamer.lu/
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 (The Waldorf School Luxembourg) لدورف لوکزامبورگامدرسه و 
مرکز آموزش  108و  مراکز مهد کودک 1600از  شیمدرسه، ب 960از  شیب متشکل از یاز شبکه جهان یلوکزامبورگ بخشوالدورف  مدرسه

( Steiner Schools) اشتاینراوقات به عنوان مدارس  یگاهکه  (Waldorf Schoolsوالدورف ) رسامد کشور است. 60معلمان در 

های پیشرفتی کودکان طراحی دهند که برای پاسخگویی به نیازیک برنامه تحصیلی به خوبی ساختاربندی شده را ارائه می شوند،یشناخته م

دهد. ( را مبنای خود قرار میRudolf Steiner) اشتاینر های آموزشی الهام گرفته شده توسط رادولفبرنامه تحصیلی نظریه نیاشده است. 

ان آموزش فرزندان کارکن و به منظور (Waldorf-Astoria) ایآستور-والدورف سازیگاریکارخانه س ریمد یبر اساس تقاضا رادولف اشتاینر

سال  80از  شیببه مدت  Steiner Waldorf آموزاندانشکرد.  سیتأس در اشتوتگارت آلمان 1919، اولین مدرسه را در سال کارخانه

  ی را دارند.زندگ یهامقابله با چالش آمادگید که هستن کاردان و خالق یاند که افرادثابت کرده

بدون تغییر محیطی  توانندیدر لوکزامبورگ است که در آن کودکان م یتنها مؤسسه آموزش و است یانتفاعریسازمان غ کی والدورف مدرسه

و کنند ( شروع گیسال 3) یدبستان شیپ ازرا تحصیلی دوره  کدهد، یچارچوب اجتماعی مستحکم برای پیشرفت ارائه می ها یککه به آن

ی ی )بدون در نظر گرفتن معیارهای خاص برارانتخابیغ ،مدرسه مختلط نیابه پایان برسانند. ( سالگی 18 -)+/ یالمللنیبدیپلم با مدرک 

مانند، های اجتماعی از کودکان که در طول دوران مدرسه در یک کالس و در کنار یکدیگر میی گروهبرااست که  یمذهب چندو  پذیرش(

 دهد.های چندگانه را آموزش میتوانایی

آیند می ییمختلف اروپا یثبت نام کردند. معلمان از کشورهادر این مدرسه  تیمل 20آموز از حدود دانش 430حدود  2014/15 سال در

ها آن ها، زبان مادریشود که این زبانسه زبان مورد هدف ) آلمانی، فرانسوی و انگلیسی(، تا حد ممکن از افرادی استفاده می و برای آموزش

 باشد.

مانده آن توسط  یبخش باقشود و ، بخشی از بودجه این مدرسه توسط دولت تأمین می2004مدارس خصوصی در سال موجب قانون به 

 یبه معلمان دسترس یبه خوب نیوالدی، این هزینه به صورت فردی انطباق پذیر است. اصل همبستگ در راستای. شودیپرداخت م نیوالد

 توسعه مدرسه مشارکت داشته باشند. سازماندهی ودر  هاآن که رودیدارند و انتظار م

که در آن آلمانی به عنوان زبان  ییبتدامدرسه ا یبرا یکودکان را به خوب کهاست  یزبان لوگزامبورگ ،و مهد کودک یدبستان شیپ زبان

 تئاتر و ،یقیموس نیو همچن ،یدست عیو صنا هنرسازد. شود، آماده میاصلی و انگلیسی و فرانسوی به عنوان زبان خارجی در نظر گرفته می

 کی اختصاص را در قالب تیامنو  پیوستگی نیمدرسه همچن نیااند. والدورف بودهاز آموزش  ریناپذ ییجداهای از ابتدا بخش یبدن تیترب

 .گیردبرای کودکان از سنین اولیه معلمان متخصص در نظر میو کند فراهم می ماندیم آن کالسسال با  6کالس که به مدت  کی یمعلم برا

 یهاو مهارت یزبان شناخت ،ی حیاتیاجتماع یهاتا کودکان مهارت استامن و آرام  یطیمحفراهم کردن مدرسه این هدف  ،به این ترتیب

 شوند را کسب کند.شناختی شناخته میو هوش های آرامش برای هوش هیجانی جهانی به عنوان پایهرا که به طور  زبردستی

 ،یو هنر یلیو عالوه بر مطالعات تحص شوندیعوض مها )اعضای شورای آموزشی("  regent"دوره متوسطه، معلمان با  یهاکالس در

. ، در مورد جهات فراتر از مدرسه تحقیق کنندمستقل یهاو پروژه یکار عمل اتیتجربای از در قالب مجموعه تا وندشیم قیآموزان تشودانش

در دانشگاه هستند،  لیبه تحص لیکه ما یآموزانکه دانش یبه طورکنند، در دوره متوسطه، فرانسوی و انگلیسی اهمیت بیشتری پیدا می

 .اخذ کنند یرا به زبان فرانسه به عنوان زبان ارتباط یالمللنیب دیپلممدرک  توانندیم
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 اطالعات تماس:

Mr. D. Borscheid 

Waldorfschoul Luxembourg 

45, rue de l’Avenir 

L-1147 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 69 32 

Fax: (+352) 22 02 08 

E-mail: waldorf@ecole.lu 

www.waldorf.lu 

 

  Lycée Vauban 
 کیاست که توسط  یمؤسسه خصوص ک( ی French school of Luxembourg (Lycée Vauban)) لوکزامبورگ یفرانسو مدرسه

 Agency for French Teaching)ر مدرسه با آژانس آموزش فرانسه در خارج از کشو نیا .شودیاداره م متشکل از والدین رهیمد ئتیه

Abroad )فرانسه و پرورش و وزارت آموزش (French Ministry of Education)  این مدرسه  که در تحصیلیقرارداد دارد. برنامه

 قرار دارد. یمل یهاو برنامه یفرانسو نیتحت قوانشود، آموزش داده می

شد، اما  جادیمهاجر ساکن لوکزامبورگ ا و زبان یبه جامعه فرانسو تیفیک شیزبه منظور ارائه خدمات آموو  1985مدرسه در سال  نیا

آموز از دانش 1،300حدود  زبانیمرکز در حال حاضر م نیا شد.تبدیل در کشور ی مشهور مرکز آموزش کیبه  خیلی زود توسعه پیدا کرد و

، یک مهدکودک و یک دبستان 1985دهد. در همان سال می های کالس هفتم تا پایان دبیرستان را ارائهآموزش و مختلف است تیمل 26

 ندهیدر طول دو سال آ)پردیس فرانسوی(  French Campus نام هب دیجد تیسا کهای مختلف افتتاح شدند. یفرانسوی نیز در محل

 .کندیخدمت م رستانیآموزان از مهد کودک تا دببه دانشکه  شودیم افتتاح

ور خود ی، مدرسه را تشویق کرده است تا معلمان معتبر و افراد بومی را در کشو فرانسو یآلمان ،یسیانگل هایزبانزبان به  یهابرنامه تیاهم

آموزان انتخاب زبان که توسط دانش یهاتوجه به بخش باها برای پیوستن به کادر آموزشی چندفرهنگی این مدرسه، آموزش دهد. آن

بان به عنوان ز زین ینیو چ ییایتالیا ،ییایکرد. اسپان سیتدر یفرانسو ای یآلمان ،یسیه زبان انگلب توانیاز موضوعات را م ی، برخشودمی

 . شوندیم سیدر مدرسه تدر یاضاف یخارج

S.I.B. / S.I.A.  از  یبه عنوان بخش توانندیم شرفتهیپ با مهارت زبانی دو زبانه و انیکه دانشجو هستند ییهانهیگز ییاروپا یهابخشو

 ها را انتخاب کنند.آن ی خاص،زبان یهاامهبرن

 اطالعات تماس:

Association De Gestion 

De Vauban Lycée Français du Luxembourg 

1 avenue Joseph Sax 

L-2515 Luxembourg 

Phone: (352) 46 20 55 

Fax: (352) 46 00 06 

E-mail: lyc-fran@vauban.lu 

www.vauban.lu 

mailto:waldorf@ecole.lu
http://www.waldorf.lu/
mailto:lyc-fran@vauban.lu
http://www.vauban.lu/
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 لیو ادامه تحص یعال آموزش 
 یاند. تعدادرا به خود جلب کرده یادیدر لوکزامبورگ توجه ز ریاخ یهاهستند که در سال یموضوعات العمرمادام یریادگیو  یعال آموزش

 یسهمبدست آوردن  یبرا ،کوچک یهاشرکتباعث شده است بازار بسیار رقابتی شود. که  اندایجاد شده یآموزش یهااز شرکت یقابل توجه

 . کنندیرقابت مو ارشد دانشگاهی  دوره کارشناسی یهابا برنامه نیبزرگ و همچن یهابا سازمان ،بازاراز 

 یکارشناس ،یکارشناس یهاه برنامهبا هدف توسعو  2003رسماً در تابستان سال  (University of Luxembourg) دانشگاه لوکزامبورگ

 شیافزا یبرارا  یادیز یها( تالشیو کارمندان خصوص یدست عیصنا ،ی)بازرگان یاحرفه هایاتاقحال،  نیع در شد. یاندازارشد و دکترا راه

 یعلم یهاسازمان نیو ب یمؤسسات علم نیب مشارکت اند.ها به عمل آوردهآن تیفیبهبود ک نیو همچن ی ارائه شدهتعداد محصوالت آموزش

 .دهدیممکن را پوشش م یآموزش یهانیگزیتمام جا ،یاو حرفه

از  تیحما یبرااند. پیدا کرده ایی، نزد دولت لوکزامبورگ اهمیت ویژهاآموزش حرفه نیو همچن یدانشگاه ای آکادمیک التیتحص

 ایو  میمستق یمال هایکمکرا تصویب کرده است که به موجب آن  دولت قانونیخود،  کارمندانآموزش به منظور ها شرکت یگذارهیسرما

 National Institute for the) مستمر یاتوسعه آموزش حرفه ی. مؤسسه ملشودمیها در نظر گرفته آن یبرا یاتیمال هایفیتخف

Development of Continuous Vocational Training, Institut National pour le développement de la 

Formation Professionnelle Continue, INFPC )یگذارهیل سرمااز ک %10میزان  دولت .کندیم رهبری و هدایتبرنامه را  نیا 

لیسی، فرانسوی و قابل دسترس به انگ) www.infpc.luسایتوب به شتر،یکسب اطالعات ب ی)برا دهدپوشش میها در آموزش را شرکت

 (.دیمراجعه کنآلمانی( 

 هااهدانشگ  
 دهند.را ارائه میانتخاب شده  یهابرنامهوجود دارند که دانشگاه  نیچنددر لوکزامبورگ 

 (University of Luxembourg) دانشگاه لوگزامبورگ  
. دارد قاتیبر تحق یادیتمرکز ز واست  یالمللنیب چند زبانه و این دانشگاه .شد سیدر قلب اروپا تأس 2003لوکزامبورگ در سال  دانشگاه

دوره  11حال حاضر  در (.2014) کندمیزبانی می کشوررا  20از حدود  ی راکشور مختلف و استادان 110دانشجو از  6300این دانشگاه 

ه ب یبرخ و حتی ها به دو زباننامهاز بر یاری. بسبرای انتخاب توسط دانشجویان وجود داردارشد و دکترا  یدوره کارشناس 32و  کارشناسی

 .کندیم سیتدر یسیانگل بانارشد را به طور کامل به ز یدوره کارشناس نیچند نیدانشگاه همچن ن،ی. عالوه بر اشوندیم سیسه زبان تدر

 استاد 238 با انمتخصص ریو سا( European Court) ییاروپا یهاحقوقدانان دادگاه ،ی، صدها نفر از کارشناسان مالدر بخش آموزشی

آموزان اکثر دانش یمؤسسه برا نیا ،های منحصر به فردویژگیدانشگاه کوچک با  کیبه عنوان کنند. همکاری میارشد  اساتیدو  یدانشگاه

فراهم ی ورافن یهالوکزامبورگ و شرکت یمرکز مال ک،ینزد ییبا مؤسسات اروپا ارتباطاتی را نیو همچنهای خصوصی آموزش ،سال اول

 .کندیم

گیرد، ها صورت میی تبادلی آنهاکه در چارچوب برنامه یتحرک ی، بامقطع کارشناس انی: تمام دانشجوهای بزرگ، تحرک استیکی از ارزش

 وجود دارد. های تبادلنامهموافقت دانشگاه در سراسر جهان 78. با ترم را در خارج از کشور بگذرانند کیحداقل  دیبا

http://www.infpc.lu/
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به  تیحال حاضر حداکثر اولو در برخوردار هستند. ییباال تیتمرکز دارد که از اولو یعلم یهانهیاز زم یتعداد محدود یعمدًا بر رو قیتحق

هدایت  یارشته نیب قاتیتحق همچنینو  یعلوم آموزش ،یاروپا، امور مال نیقوان ژهیقانون و به و ،یمانند علوم محاسبات یقاتیتحق یهاحوزه

 ,Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trustو اعتماد ) نانیاطم ت،یامن یاهرشت نیمرکز ب شده توسط

SnTها در لوکزامبورگزیست پزشکی سیستم ( و مرکز (Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, LCSB)  داده

 .شودیم

 دانشگاه لوکزامبورگ سه دانشکده وجود دارد: در

های دوره نیو همچن یو علوم انسان انفورماتیک ،یمهندس یهادر رشته یکارشناس هایی دورهو ارتباطات که دارا یورام، فندانشکده علو

 العاتاط تیامن تیریمد زیو ن داریتوسعه پا ک،یزیف ات،یاضیر ،یمهندس ،هاستمیس یشناس ستیز ،های انفورماتیکرشتهارشد در  یکارشناس

 .شودمی

University of Luxembourg 

Faculty of Science, Technology and Communication 

Campus Kirchberg 

6, rue Coudenhove-Kalergi 

L-1359 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 66 44 1 

www.uni.lu 

 

 یکارشناسدوره تمرکز دارد.  یکاربرد تیریحقوق و مد ،یاقتصاد علوم یکارشناس یهابرنامه یبر رو یحقوق، اقتصاد و امور مال دانشکده

" و (Entrepreneurship and Innovationی )و نوآور ینی، قانون اروپا، "کارآفرسرمایه تیریمد ،یمال امور و یبانکدار یارشد بر رو

 یمال (" بخشLuxembourg School of Finance"دانشکده مالی لوکزامبورگ ) تمرکز دارد. یو حسابرس یحسابدار نیهمچن

 .است یو امور مال داریبانک نهیدر زم قاتیتحق توسعهو  یلیتکم التیارائه تحص LSF تیاست. مامور یدانشکده حقوق، اقتصاد و امور مال

LSF دهد،یارائه مممتاز  ارشد یدو برنامه کارشناس ( کارشناسی ارشدMSc. )ی )مال امور و یبانکدارMSc. in Banking and 

Finance, MBF ) تیریمد کارشناسی ارشدو ( سرمایهMaster in Wealth Management, MWM.) 

MBF و  هارشته نیو همچن ییدارامدیریت سرمایه و  یر مالزمینه اموتر  یو تخصص کیجامع شامل موضوعات کالس تحصیلیبرنامه  کی

 با گروه کینزد یدر همکار MBFاست.  ندهیآ یبرا سرمایهران و آموزش مدی تیترب MWM هدف .دهدیارائه م یبانکداراصلی توابع 

با آن مرتبط هستند،  یبانک خصوص 50از  شیکه ب (Private Banking Group Luxembourg) لوکزامبورگبانکداری خصوصی 

 ،ص محوروضوعات شخبا م ی رامال لیو تحل هیتجز ،ییدارا گذاری متیق ،یمانند حسابدار یسنت یامور مال MWM. است افتهیتوسعه 

ق اخالاصول ، اموال یزیر، برنامهپورتفولیو شخصی تیریمد ،یفرهنگ بینارتباطات  ،یفرد نیب یهامهارت محور مانند یاتیو مال قانون محور

 شاملو هر دو  شوندیتمام وقت و پاره وقت ارائه م ه صورتب MWM هم و MBF هم .کندیم بیترک یالمللنیب یاتیمال یزیو برنامه ر

دانشکده هفته را  کی MBF انی. دانشجوباشندیدر خارج از کشور م (Residential Academic Weekی )دانشگاه یآموزشهای هفته

 MWM انیدانشجو گذرانند و( میStern School of Business of New York Universityتجارت استرن در دانشگاه نیویورک )

این دو  هرکنند. ( سپری میSingapore Management Universityکده مدیریت سنگاپور )ای را در دانشبرنامه یک هفته کی

آموزش  Kirchbergی مالی و در ساختمان آموزشی پیشرفته در منطقهآموز دانش 35تا  30 متشکل از یالمللنیب یهابه گروه هابرنامه

 .دنشویداده م

http://www.uni.lu/
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LSF طیو واجد شرا با انگیزه اریاز افراد بس یاست که در آن تعداد کم یامور مال ودر اقتصاد  یدکتر یک دانشکده یدارا نیهمچن، 

 مدرک دکترا هستند. اخذ و به دنبال کنندیرا دنبال م یقاتیتحق

LSF یهابرنامه ( را مانند برنامه مدیران اجراییExecutive Program مدیریت سرمایه و برنامه بازارهای سرمایه اسالمی ارائه )دهدیم 

 ها برای همگی آزاد است.که ثبت نام در آن

 اطالعات تماس:

University of Luxembourg 

Faculty of Law, Economics and Finance 

Campus Kirchberg 

4, rue Alphonse Weicker 

L-2721 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 66 44 1 

www.uni.lu 

 

Luxembourg School of Finance 

4, rue Albert Borschette 

L-1246 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 66 44 68 07 

E-mail: info@lsf.lu 

www.lsf.lu 

 

 ییاروپا هایو فرهنگ یروانشناس ،یاجتماعو  تربیتی علوم یکارشناس ایهدوره تعلیم و تربیتهنر و  ،یعلوم انسان ات،یزبان و ادب دانشکده

 ،ییروپااحکومت  ،ییاروپا خیتار ،یو روان درمان یفلسفه، روانشناس ها را ازطیف وسیعی از برنامه ارشد یکارشناس یها. برنامهدهدرا ارائه می

 های جغرافیایی و فضایی و علوم تربیتی را دربین مرزی، برنامه ریزی هایتا ارتباطات و همکاری یاعو علوم اجتم یشناس کهولت، وساطت

 دهد.یک زمینه چند زبانه ارائه می

 تماس: اطالعات

University of Luxembourg 

Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education 

Campus Belval 

11, porte des Sciences 

L-4366 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 46 66 44 1 

www.uni.lu 

 

 (BELVALموجود در ِبلَول ) دانشگاه

به سمت جلو  خواهدیکشور در حال حاضر م ،یمرکز مال کیتا  ی گرفتهمنطقه فوالد کیاز در حال ظهوری دوباره است:  لوکزامبورگ

 وجود دارد. ییهابرنامه ِبلَولدر ، تیبه واقع ایرو نیا لیتبد یشود. برا لیتبد یقاتیتحق قطب کیحرکت کند و به 

http://www.uni.lu/
mailto:info@lsf.lu
http://www.lsf.lu/
http://www.uni.lu/
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"Cité des Sciences( "City of Scienceپروژه )ونیلیم 950 ای برابر باکه بودجه اول پروژه فازی رو به جلوی ِبلَول است. ، شهر علم 

مراکز  نیدانشگاه لوکزامبورگ و همچن حال، است بلند سنگ آهن کوره یهانیزم یبر رو دیساختمان جد 20شامل حدودًا  داشت و وروی

 های نوپا را در خود جای داده است. وکارکسبیک مرکز برای و  خارج از دانشگاه یقاتیتحق

به مشغول به کار خواهند شد. کل دانشگاه ) ِبلَولو محقق در  یپرسنل آموزش 3،000 دانشجو و 7،000حدود در آخرین گسترش خود، 

 منتقل خواهند شد. نجایبه ا 2019( تا سال امور مالیدانشکده حقوق، اقتصاد و  یهابخش یاستثنا

Student department: (+352) 46 66 44 – 6060 

E-mail: seve.infos@uni.lu 

 

 (Miami Universityی )امیدانشگاه م 
ورگ به لوکزامب 1968قرار دارد، از سال  Oxford, Ohioاست و پردیس آن در  کایآمر یدولت یهادانشگاه نیاز بهتر یکی ی کهامیم دانشگاه

ی اول را های دولتی در ایاالت متحده رتبهی، در بین دانشگاهمقطع کارشناسآموزش خود در  یتعهد قو دلیلبه  رًایاخ ی،امیمدانشگاه آمد. 

که در خارج از کشور  یانیتعداد دانشجو دلیلبه ( و U.S. News & World Reportارش خبرگزاری ، گز2015کسب کرده است )سال 

، گزارش مؤسسه 2014ی دوم را کسب کرده است )سال ، در بین مؤسسات دولتی دکتری در ایاالت متحده، رتبههستند لیمشغول به تحص

ان و همچنین دانشجویخود  انیدانشجو ی بهامیم دانشگاه((. Institute for International Education Reportالمللی آموزش )بین

رائه ا، "قلب اروپا"، در لوکزامبورگ یو زندگ لیتحص یبرا ی راعال یفرصتالمللی، های بینواجد شرایط انتقالی از ایاالت متحده و دانشگاه

 دهد.می

شهر بزرگ لوکزامبورگ واقع  نی، سومDifferdangeانس در مرکز دوره رنس یبایقلعه ز کی لوکزامبورگ، در در یامیم دانشگاهپردیس 

به انجام ها آن آن،که در  کنندیرا تجربه م ییواقعًا اروپا طیمح کی انیاند. دانشجوبزرگ و آرام دانشگاه را احاطه کرده یهاپارک شده است.

آموزش عالی ایاالت متحده، احساس راحتی و امنیت  های فنی مؤسساتو در عین لذت بردن از حمایت شوند،یمتشویق  یمطالعات جد

 کنند.می

 شود،یم سیتدر ییکایو آمر ییاروپا هایدانشگاه استادان برجستهیک برنامه تحصیلی چالش برانگیز، مرتبط و با تمرکز اروپایی که توسط 

 Serviceدهد. شیوه آموزشی اجتماعی )خود را می کند و به این برنامه شهرت آکادمیک عالیرا مهیا می زیانگجانیه یریادگیتجربه  کی

Learning) و مشارکت اجتماع( یCommunity Engagement) ها کند تا آنرا ایجاد می منحصر به فرد یفرصت انیدانشجو یبرا

گی ی چندین ماه در آن زندای که براها بوده است دین خود را ادا کنند و همچنین درکشان را از جامعهای که میزبان آنبتوانند به جامعه

 کنند، باال ببرند.می

 ییاروپا یزندگ کند تافراهم میآموزان دانش فرصتی را برای ،در لوکزامبورگ یامیمدانشگاه  (homestay programخانگی ) اقامت برنامه

، کنندتا اروپا را کشف  سازدیقادر مها را مرکز، آن یمال تیحما مستقل و باآخر هفته  یاز آن باشند. سفرها یرا مشاهده کنند و بخش

 یبیترک کنند. یاحساس راحتدر محیط چند فرهنگی اروپا ، ها را تقویت کنندهای رسمی کالس درس را شخصًا مشاهده کنند و آنآموزش

 کی. کندیم لیبزرگ تبد شگاهیکالس و آزما کیو سفر، لوکزامبورگ و اروپا را به  یخانوادگ یزندگ ق،یو دق زیانگجانیه تحصیلیاز برنامه 

ه گیرند، بصورت میشده  یسازماندهبه شکل سخنران برجسته و  ها و رویدادهای دیگر که همراه با یکها، موزهی بازدید از کنسرتسر

 .کنندیکمک م انیدانشجو یو فرهنگ یشخص ،آکادمیکو رشد  یسازیغن

mailto:seve.infos@uni.lu
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 شاگردان از جامعه برجسته، جوی جذاب را برای یک العاده جذابفوق طیمح کی ی ومتعهد و حام و کارکنانکوچک، استادان  یهاکالس

 .دهدپرورش می

 یآن را بررس تیساتا وب کندیم قیشما را تشوMUDEC (Miami University Dolibois European Center )اگر مایل باشید، 

ا را یار موفق و هیجان انگیز آن فکر کنید. این امر زندگی شمهای بسشما به طور جدی در مورد ثبت نام در برنامه است که دوارید و امیکن

های های با فرهنگهایی جدید زندگی در محیطها، اعتماد به نفس، بردباری و تواناییدیدگاه. ترین شکل ممکن تغییر خواهد دادبه مثبت

های واحدانتقال کند. ضایت بخش و شاد آماده میآید، دانشجویان را برای یک زندگی موفق، رمختلف که از طریق این برنامه بدست می

 آسان است. گرید یمتحده و چه در کشورها االتیچه در ا ،یامیدانشگاه م مانیهم پ یهاو دانشگاه یامیم انیدانشجو یبرا راتو نم درسی

 اطالعات تماس:

Miami University - John E. Dolibois European Campus 

Dr. Thierry Leterre, Dean 

1,Impasse du Château 

L-4524 Differdange 

Phone: (+352) 58 22 22 221 

Fax: (+352) 58 22 22 204 

E-mail: luxembourg@muohio.edu 

www.units.muohio.edu/luxembourg 

 

 (Sacred Heart University) دانشگاه ساکرد هارت 
شروع  1965آموزش تجارت را در سال در ایالت کنتیکت ،  Fairfield( در Sacred Heart University, SHU)دانشگاه ساکرد هارت 

ای سابق شرکت جنرال افسانهمدیر عامل  به یاد 2006در سال که  (Jack Welch Collegeد، کالج جک ولش )کرد. از آن زمان به بع

 لیفارغ التحص 3،000از  شیو ب یکارشناس دورهدر  لیفارغ التحص 7،000از  شیشده است، ب ینامگذار (General Electricsالکتریک )

 داشته است.  یتجارت مدارکدر 

 یتجاررین مدارس از بهت %5 انیدر م SHUو  به رسمیت شناخته شده است AACSB Internationalاین کالج در ، 2007از سال 

 رتبه بندی شده است. سراسر جهان

 Jack F. Welch College ofدانشگاه ساکرد هارت جک ولش ) یکالج تجار ییاروپا شعبه، در لوکزامبورگدانشگاه ساکرد هارت 

Business of Sacred Heart University در )Fairfield .شیب، 1991ال در سآن  سیدانشگاه از زمان تأس در ایالت کنتیکت است 

توسط وزارت  یبه طور رسم MBAاند. التحصیل شدهاین دانشگاه فارغ MBAکشور مختلف از برنامه  30از  شیاز ب یرهبر تجار 450از 

دانشگاه ساکرد . شودشناخته می یتوسط انجمن تجارت و امور مال یشناخته شده است و به خوب تیلوکزامبورگ به رسم یعالتحصیالت 

 مند است.پر جنب و جوش بهره طیمح کی و در لوکزامبورگ قرار دارد یتمع مدرن اتاق بازرگانمجهارت در 
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 یاحرفه افراد شاغل یبرا Welch MBAوقت پاره  برنامه 

قاء ا ارتهای شبانه و آموزش عالی، حرفه خود رهستند از طریق شرکت در دوره لیکه مامطابقت دارد  یاحرفه یافراد یازهایبرنامه با ن نیا

ای است. به منظور ارزیابی و تعیین کردن برنامه تحصیلی دهند. محیط تجاری در حال تغییر نیازمند یک برنامه یکپارچه چند رشته

 شود.ها ارزیابی میهای ارتباطی و دانش محتوایی آنهای مدیریتی، مهارتدانشجویان ورودی جدید، مهارت

 

 ؟کندمتمایز می MBA یهابرنامه گریما را از د یزیچ چه

 ندشویم سیتدر یسیبه زبان انگلآمریکایی  MBA یهادوره. تمامی 1

  یارشته نیب محور فرآیند کردیرو. 2

 های آکادمیک باالصالحیتبا  یلوکزامبورگ متخصصاندر ایالت کنتیکت و  Fairfieldدر  یاصل سیاز پرد یبیترک . اساتید3

 عد از ظهر(ب 9:30 – 6:30شبانه ) یهاکالس. 4

 یالمللنیب انیدانشجو. 5

 .کایمتحده آمر االتیا ایو /  ایبه آس یادو هفته مطالعاتیسفر . 6

 

 Welch MBAی کارآموز برنامه

 اهمراه برا  شرفتهیپ یتجارت تحصیلیکرد که برنامه  یاندازرا راه MBAبرنامه  کیلوکزامبورگ دانشگاه ساکرد هارت ، 2012سپتامبر  در

 نیو همچن یکارتجربه دارای یا فاقد النیالتحصفارغ یبرنامه برا نی. اکندیم بیترک یشرکت با رتبه جهان کیدر  رایگان یکارآموز

 شده است. یشغل هستند طراح رییتغ نبالکه به د یمتخصصان جوان

و اوت  ژوئیه یهادر طول ماه ایفشرده سازیهآماد یهااند، دورهرا نگذرانده تیریمد ایاقتصاد، آمار  قبلی یهاکه در دوره یآموزاندانش یبرا

شود. تمام ، شش یا نه ماه کارآموزی به آن اضافه میماه نوامبرمعمواًل در و  شودیاواسط ماه اوت آغاز م از برنامهاین . شودیبرگزار م

 شوند.های به صورت شبانه برگزار میکالس

 ArcelorMittal ،ATOZ ،Brown Brothers برتر است که شامل یهاز شرکتا یفهرست یدارا دانشگاه ساکرد هارت: یکارآموز

Harriman ،Cargolux Airlines International ،Clearstream Deutsche Börse Group ،Delphi Automotive 

Systems ،Lombard International Assurance ،PricewaterhouseCoopers ،Vodafone  وUBS شود.می 

 

 ست؟یچ MBAبرنامه  این یایمزا

  بیننددر آن برای افراد به صورت مجزا آموزش میشرکت برتر که  کیدر  ی رایگانماه کارآموز 9تا  6 -1
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 سیو لوکزامبورگ تدر در ایالت کنتیکت Fairfieldدر یاصل سیاز پرد یو متخصصان انیکه توسط دانشگاه یفرهنگ بین یها. کالس2

 دنشویم

 در ساعت کی حدود فاصله با –در ایالت کنتیکت  Fairfieldدر  یاصل سیدر پرد کایمتحده آمر االتیها در ادن دورهاضافه کر امکان. 3

 ورکیویشمال شهر ن

 طیتحت شراتوانند می MBAالتحصیلی از هنگام فارغ ( نیستند،EEAی اقتصادی اروپا )( یا منطقهEUکه از اتحادیه اروپا ) انی. دانشجو4

 کنند. افتیدر را ساله مجوز کار در لوکزامبورگ 2دوره  کی یبرا ی،خاص

 

 به نشانی زیر تماس بگیرید: Anemone Thomasو برنامه کارآموزی، لطفًا با  MBAمورد در  شتریاطالعات ب کسب به ازیصورت ن در

athomas@shu.lu, (+352) 22-76-13-30. 

 

  ایهای حرفهگواهی ارائه دهندهی هابرنامه

های زیر تخصص التحصیلی کامل، در یکی از حوزههستند بدون اخذ یک مدرک فارغ لیکه ما یآموزان، دانشMBA یهابر برنامه عالوه

ذ دوره اخ 5یا  4 مبنی بر پایان رساندن یاحرفه یگواه یک توانندیخود هستند، م یهابه ارتقاء مهارت لیماو یا افرادی که  کسب کنند،

 کنند.

 

 شود:در موارد زیر پنج گواهی ارائه می

 یرهبر 

 مدرن وکارکسب تیریمد 

 شرکت یامور مال 

 یجهان یگذار هیسرما 

 

 ییدانشجو پروفایل

ر ی متفاوتی دارند و دلیتحص یهانهیزمپیش  انیدارند. دانشجو هسال 8تا  5 یاست که تجربه کار یانیعمدتًا شامل دانشجو هاکالس

درست  .شوندمیدانشمندان و هنرمندان  ان،مهندس نیهمچن و بانکداران ،ها شامل مشاوران، وکال. آنکنندهای مختلفی کار میزمینه

 لیآموز تشکدانش 15کالس که از  کی. آیندمی دانشجویان نیز از کشورهای متفاوتی ،است یتیلوکزامبورگ چند مل تیجمع همانطور که

 باشد. ای حتی غنی ترتجربه که مشارکت در کالس شودیباعث م امر نیباشد! ا تیمل 12شامل  ممکن است است،شده
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شود، به پاره وقت می MBAای مورد نیاز برای ی حرفهسال تجربه 2جایگزین  Welch MBAاز آنجایی که کارآموزی موجود در برنامه 

 وانتر هستند و تجربه کاری کمتری دارند.ج Welch MBAهمین دلیل معمواًل دانشجویان برنامه کارآموزی 

 اطالعات تماس:

Dr. Alfred Steinherr, Ph.D. 

Academic Director 

 

Antoine Rech, MBA 

Administrative Director 

 

Sacred Heart University Luxembourg 

7, rue Alcide de Gasperi 

c/o Chambre de Commerce 

L-2981, Luxembourg 

Phone: +352 22 76 13 1 

Fax: +352 22 76 23 

E-mail: info@shu.lu 

www.shu.lu 

 

 (Luxembourg School of Business, LSBتجارت لوکزامبورگ ) دانشکده 
ی عال المللی سطح باال و با کیفیتتجاری بین و ارتقاء آموزش جیترو ه،یبا هدف تهو  2014( در سال LSBتجارت لوکزامبورگ ) دانشکده

عملی  ی خودسطح جهاندر  یالمللنیب اساتیدو  یعمل ینیکارآفر تیذهن س،یتدر نینو یهاروش قیهدف را از طر نیا LSB شد. جادیا

در مورد  120+ ) ز منابع شرکای آکادمیک خودی اعضای بنیانگذار خود، ااز تجربه LSBخود،  تیو انجام مأمور دگاهیتحقق د درکند. می

 گیرد.بهره می وابسته به خود ییاروپا تاز مدارس تجار یموجود برخ هایزیرساخت ازکشور( و  50از  شیب

LSB ای آموزش تجاری با کیفیت باالیی را برجهان به لوکزامبورگ،  یها و مدارس تجاردانشگاه نیمشهورتر ی ازاز برخ اساتیدیآوردن  با

 University) گانیشی، دانشگاه م(Harvard University) هاروارد مانند دانشگاه یمؤسسات بهما  آورد. اساتیدلوکزامبورگ به ارمغان می

of Michigan)، دانشگاه دوک (Duke University)، مؤسسه ( فناوری ماساچوستMIT) ،تجارت لندن دانشکده (London 

Business School)ت گالن، دانشگاه سن (University of St. Gallen) کپنهاگ تجارت، دانشکده (Copenhagen Business 

School)دانشگاه بوکو ،( نیBocconi University)، زاگرب تیریدانشکده اقتصاد و مد (Zagreb School of Economics and 

Management) ،Sciences Po  وHEC Paris .ارتباط دارند 

LSB کند المللی کار میبا جوامع تجاری محلی و بین به طور مستمر، بازار ندهیو آ یفعلرنامه تحصیلی خود را با نیازهای به منظور تطبیق ب

های کند. این دانشکده هم برنامهموفقیت در عرصه جهانی کمک میشدن و  تریرقابت یها و افراد براها، سازمانشرکتو از این طریق به 

 دهد.های آموزشی بدون مدرک ارائه میمهآموزشی با مدرک و هم برنا

که به طور  (Weekend-MBA Programدر آخر هفته است ) دو ساله MBAیک برنامه  ،LSBهای با مدرک ه ممتاز در برنامهبرنام

ن امکا نیبه شما ا LSB Weekend-MBA .کنندیتمام وقت کار مبه صورت که  طراحی شده است یبلند پرواز متخصصان یبرا ویژه

 یعیوس فیاز طهمتایان از  یمدارس تجارت در جهان و گروه نیاز بهتر یبرخ یالمللنیرتبه ب یعال دیبا اسات مًایمستق دیکه بتوان دهدیرا م

mailto:info@shu.lu
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ها از آن یهستند. بعض زین یبلکه رهبران تجارت جهان ،رتبه هستندافراد آکادمیک عالینه تنها  ارتباط برقرار کنید. اساتیدمختلف  عیاز صنا

 یتجارب تجارت و مشاوره قابل توجه یهستند که داراو برخی دیگر دانشگاهیانی  هستند یالمللنیب یهاسطح باال در شرکت رانیمد

 هستند.

از جمله  ،(Executive Educationاجرایی ) مدیران برنامهبرجسته  یهااز برنامه یبا تعداد LSB Weekend-MBAمدرک 

 LSBشود. ها آزاد است، تکمیل میی که ثبت نام در آنو رهبر یمال ،یابیبازار ت،یریمدوزه در مورد موضوعات رروزه و دوهای یککارگاه

ی به نام برنامه مدیریت عموم تیریمشترک در مد یبرنامه گواه کی (University of Michigan) گانیشیبا دانشگاه م یدر همکار

 دهد.روزه ارائه می 10در یک برنامه را  (General Management Program, GMPعمومی )

 Roosدانشکده تجارت  Weekend-MBAگروهی از دانشجویان  یبرارا در لوکزامبورگ  خود مطالعاتیسفر  نیاول LSB ،2015در اوت 

دا پیامکان را  نیا( برگزار کرد. دانشجویان Ross School of Business at the University of Michiganمیشیگان ) دانشگاه

 نی. ابا فرهنگ آن آشنا شوندکشور را درک کنند و  یو اقتصاد یاسیس تیکنند، وضع دیبازد لوکزامبورگها و مؤسسات از شرکت کردند تا

 .شوندیم یسازمانده هستند، ما شریکان یشبکه جهان دانشجویانی که عضو یبه طور منظم برا یمطالعات هاینوع سفر

 شرکتی هایآموزشو  یاحرفه یهاانجمن 
اند. ذکر نشده نجایدر اخصوصی  یآموزش یهاهستند. شرکت یاحرفه نهادهای ای یانتفاعریمؤسسات غ ،بخش نیذکر شده در ا مؤسسات

ی به نشانی ارفهپورتال آموزش ح او ی www.luxweb.comبه نشانی  نیآنال های راهنمایفهرستفهرست کامل، لطفًا از  یبرا

learning.lu-www.lifelong .استفاده کنید 

 

 Institut National de Formationای مستمر )ملی آموزش حرفه مؤسسه 

Professionnelle Continue - INFPC)  
 National institute for the development of continuing vocationalمستمر ) یاتوسعه آموزش حرفه یمؤسسه مل

training, INFPCوزارت آموزش و پرورش، کودکان و جوانان است.نظارت تحت  یدولت مؤسسه ک( ی 

 وظایف عمومی این مؤسسه عبارتند از:

 مردم لوگزامبورگ یو اجتماع یاقتصاد یزندگ نهیآموزش مستمر در زم جیترو 

 مستمر  یاآموزش حرفه یبرا میشرکت در توسعه مفاه 

 از نقش  یمستمر، به عنوان بخش ی و تحصیلیآموزشسیستم بهبود  ی مدت، به منظورطوالن ای گاه به گاهمطالعات  یانجام و سازمانده

 (National Training Observatoryنهاد ناظر بر آموزش ملی )به عنوان خود 

 و در وزارت آموزش و پرورش، کودکان و جوانانصوصی به نمایندگی از های خهای آموزشی ارائه شده توسط شرکتاجرای برنامه ،

 مستمر است یاآموزش حرفه ها حمایت و توسعهچارچوب قوانینی که هدف آن

 .دنشویانجام م یمختلف یابزارها لهیوسه ب هامأموریت نیا

 

http://www.luxweb.com/
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 کمک هزینه آموزش و یآموزش طرح

ز های شرکت را برآورده کند، نیابه منظور ایجاد راهکارهای آموزشی که نیازشرکت است.  یاز زندگ یبخش ی،برنامه آموزش کی یطراح روند

 های سیستماتیک انجام شود و در مورد آن فکر شود. سازی یک برنامه، بررسیاست که قبل از پیاده

ای آموزشی برای کارمندان شرکت کمک ههم از نقطه نظر کمی و هم از نقطه نظر کیفی به ساختاربندی و سازماندهی طرح یآموزش برنامه

 شود.را شامل می ریدرگ انیمرب نیبودجه و همچن زمان، ها، مدتگروه ،یدر مورد اهداف آموزش یاطالعاتکند و می

درون  یو جمع یفرد یهاتوسعه مهارت برای افتهیو بودجه اختصاص  یاتیمنابع عمل بیترت نیاست و به هم یآموزش تیریابزار مد کی نیا

 .کندیم نییشرکت را تع

 در ها و شده و اهداف آن یزیر برنامهاقدامات ، کنداین برنامه کارهایی که قرار است انجام شود را توصیف می ،یاتیاز نقطه نظر عمل

 .کندیمورد انتظار را مشخص م جیصورت امکان، نتا

 مشخص را است اختصاص داده شده ی آموزش هایطرح اده سازیپی یبراکه در حال حاضر  یمنابع مالاین برنامه ، ایاز نقطه نظر بودجه

 کند.می

مندی از حمایت مالی ارائه شده توسط بهرهبه منظور  کند تامیرا موظف  هاشرکتمستمر،  یاآموزش حرفه در موردلوکزامبورگ  قوانین

 را ارائه دهد. کمی و کیفی اطالعات دولت، در رابطه با برنامه آموزشی خود 

INFPC کنند.برای آموزش به دنبال حمایت دولتی هستند، راهنمایی میرا که  ییهاشرکتی، بانیاطالعات و خدمات پشت با ارائه 

 

 LIFELONG-LEARNING.LUپورتال 

INFPC  پورتالlifelong-learning.lu بهکند. العمر است را مدیریت و هماهنگ میکه سایت مرجع لوکزامبورگی برای آموزش مادام 

 150به که توسط نزدیک دوره  6،000 شامل بیش از ایفهرست گستردهاین سایت  ،یآموزش نهادهایافراد و  نیب پلتفرم تماس کیوان عن

 مانند مختلف آموزش یهادر مورد جنبه یاطالعات نیپورتال همچن نیاشود. شامل می شود را،میارائه  ارائه دهنده خدمات آموزشی عضو

 در یک مکان جمع آوری کرده است.را  یآموزش طیمح و هاوهیاخبار، قانون، ش

 

 (TRAINING OBSERVATORY) بر آموزش نظارت

INFPC و  دهدیرا انجام م ینظارت یهاتیفعال( از طریق نظارت بر آموزشTraining Observatoryباعث توسعه آموزش می ،).شود 

 ی قابل اطمینانفیک هایلیتحلتجزیه و و  ی دقیقدانش آمار جادیا یبرا یاجتماع یدولت و شرکا لیتما (Observatoryواحد ناظر ) نیا

و  یعموم یهااستیس یرا برا یدیمف یهانشی، ب(Observatoryی واحد ناظر )هایخروجدهد.را بازتاب میمرتبط به آموزش 

 .کندیبازار کار فراهم م یالزم برا یهامهارت تیفیک یسازنهیبه یبرا ی،خصوص یهایاستراتژ
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 اطالعات تماس:

INFPC 

www.infpc.lu 

www.lifelong-learning.lu 

Infoline: 26 20 40 

 

  House of Training :مستمر  ایبازار توسعه حرفه در دیجد بازیگر کی 
 ای مستمر برای اقتصاد لوکزامبورگ،انداز بلند پروازانه برای تبدیل شدن به شریک پیشرو در توسعه حرفهچشم به منظور دستیابی به یک

( با یکدیگر متحد Luxembourg Bankers’ Association, ABBLاتاق بازرگانی لوکزامبورگ و انجمن بانکداران لوکزامبورگ )

رگانی شناسیم، ایجاد کنند. جدا از همکاری نزدیک نهادهای آموزشی اتاق باز" میHouse of Training شدند تا آنچه را که ما به عنوان "

، این شراکت بین دو سازمان مشهور لوکزامبورگ، به عنوان یک نقطه عطف در بازار توسعه – IFBLو  LSCبه ترتیب  – ABBLو 

 آید.ای مستمر به حساب میحرفه

و  دهند تا شفافیتارائه می" House of Training" یمربوطه خود را تحت نام تجار یموزشآ یهابرنامه IFBLو  LSC به بعد، نیا از

شده وری خدمات ارائهبهرهتا  کنندیتالش م نیهمچن یآموزش نهاد دورا بهبود بخشند. این  در لوکزامبورگ ای مستمرتوسعه حرفه تیفیک

 است. ش رقابت پذیریافزای یی،هدف نها برای اقتصاد لوکزامبورگ، افزایش یابد؛

House of Training مشخص و روشن دارد: یتیمأمور 

 مستمر توان رقابت خود  شیخود به منظور افزا کارمندان یهادانش و مهارتریزی و برنامهتجارت، توسعه  میکمک به تحک 

 های انجام فعالیت هیروح قیو تشو هاآن یاو حرفه یشخص شرفتیپ به منظور حمایت ازبه افراد  ی مستمراآموزش حرفه یهاارائه فرصت

 تجاری

 به منظور تبدیل شدن به یک پلتفرم مهارت  یو مؤسسات دولت یتجار یهاانجمن ها،ونیمانند فدراس بسیار مهم یبا شرکا یهمکار

 دهد.های آموزش با کیفیت باال ارائه میکه گواهی

ها، همراه با ارزش نیا .تیفیو ک ینوآور ،یاست: برتر یمتک یدیرزش کلبه سه ا House of Trainingاهداف،  نیا دستیابی به یبرا

به یک شریکی تبدیل کرده است که را  House of Training ،ی مستمراتوسعه حرفه نهیدر زم LSCو  IFBLو سابقه  یتجربه غن

 شود.دهند، به آن مراجعه میمیهنگام بحث در مورد توسعه پتانسیل افرادی که ساختار اساسی تجارت لوکزامبورگ را تشکیل 

 

 (Chambre des Métiers - Chamber of Craftsاتاق صنایع دستی ) 
Chambre des Métiers های اتاق آموزش نی. اکنندیکار م صنایع دستی مختلف یهاآن در بخش یاست که اعضا یاانجمن حرفه کی

آموزش  یهادورهاین انجمن همچنین . کندیم صنایع مختلف فراهم ینوجوانان(، برا)از جمله  طیافراد واجد شرا یبرااولیه را  یاحرفه فنی و

 یهابه زبانارائه شده ها . دورهدهدیارائه م رهیسالمت، و غ ،تجارت، ارتباطات، بهداشت یاهیپا یهامانند مهارت ییهانهیمستمر را در زم

 .شوندیبرگزار م یو لوگزامبورگ یآلمان ،یفرانسو

http://www.infpc.lu/
http://www.lifelong-learning.lu/
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Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 

2, Circuit de la Foire Internationale 

Luxembourg-Kirchberg 

B.P. 1604 · L-1016 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 67 67 1 

Fax: (+352) 42 67 87 

E-mail: contact@chambre-des-metiers.lu 

www.chambre-des-metiers.lu 

 

 Luxembourg Lifelong Learning) العمر لوکزامبورگمرکز آموزش مادام 

Center) 
Chambre des salaries (CSL) هنگامی که 2009 هیاست که در ژانو یمؤسسه دولت کی ،Chambre des employés privés 

(CEPL با )Chambre de Travail " ادغام شد و پس از معرفیstatut unique ،یعنی وضعیت شغلی واحد برای تمام کارمندان ،"

از  یانبیپشت CSL یاصل تیداد. مأمور انیپا دیسف قهیو  یآب قهیکارگران  انیم زیداد و به تما رییقانون، قانون کار را تغ نیاایجاد شد. 

 نیا است. رهیو غ ،یاجتماع یهااستیاقتصاد، آموزش و پرورش، س یهانهیدر زم یقانون هایطرحمشاوره در مورد ارائه و  خود یاعضامنافع 

 شرکت داشته است. ایتعلیم و آموزش فنی و حرفه سازماندهیدر  نیهمچن مؤسسه

از موضوعات مرتبط با کار  یاگسترده فیطها در آنکه  دهدارائه می شبانه را یهادوره 1971از سال  CEPL، یعنی CSLقبل از  مؤسسه

 یاحرفه توسعهدهندگان ارائه نیاز بزرگتر یکی مؤسسه نیسال گذشته، ا 43ثبت نام در طول  100.000حدود  باپوشش داده شده است. 

مرکز  ،ایمدرن و پو شیوه کیتحت  خود یآموزش یهاتیفعال جیترو، به منظور 2003در سال  این مؤسسه مستمر در لوکزامبورگ است.

 کرد. سی( را تأسLuxembourg Lifelong Learning Center, LLLCالعمر لوکزامبورگ )آموزش مادام

 ت،یریمد ،یابیحقوق، بازار ،یاطالعات، حسابدار یورافن نهیدر زم ی شبانهآموزشو سمینار دوره  370العمر لوکزامبورگ مرکز آموزش مادام

 نینداست، اما چ یعمدتًا فرانسو هارایج این دوره زباندهد. ارائه می یمنابع انسان تیریو مد یاو حرفه یتوسعه شخص ،یمال اقتصاد و امور

 برگزار شده است. یو لوگزامبورگ یآلمان ،یسیانگل هایزبانبه دوره 

LLLC های هر شرکت طراحی شوند.د بر اساس نیازتوانندهد که بر حسب درخواست میرون سازمانی را ارائه مید ینارهایسم نیهمچن 

ین، به منظور فراهم کردن امکان اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق آموزش و تعلیم مستمر برای متخصصانی که به صورت بر ا عالوه

آموزش داده  ویزبان فرانسبه  یآموزش عال یهابرنامه نیاکثر اکند. با چندین دانشگاه معتبر همکاری می LLLCکنند، تمام وقت کار می

 :شودیم

 فوق لیسانس “Administration des Affaires, spécialisation Administration des Entreprises” (ISAM-

IAE, Université de Lorraine) 

 فوق لیسانس “Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail” (Université Panthéon-

ASSAS, Paris II) 

 فوق لیسانس “Marketing et Communication des Entreprises” (Université Panthéon-ASSAS, Paris II) 

mailto:contact@chambre-des-metiers.lu
http://www.chambre-des-metiers.lu/
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 فوق لیسانس “Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée” (Université Paris Ouest 

- Nanterre La Défense) 

 لیسانس “Sciences de Gestion” (ISAM-IAE, Université de Lorraine) 

 Diplôme d’Université “Techniques de Relaxation et Sophrologie” (Université Jean Monnet St. 

Etienne) 

 

 ایجاد کرد: 2013اولین دوره کارشناسی ارشد خود به زبان انگلیسی را در سال  CSLبه منظور پاسخگویی به نیاز شدید بازار، 

 فوق لیسانس “Financial Analysis and Strategy” (IGR, Université Rennes I) 

 

CSL 2015های زیر را در سال ی جدید را امضا کرده است که به موجب آن دورهنامه همکارچهار موافقتهای فرانسوی با دانشگاه رًایاخ-

 ارائه خواهد داد: 2016

 فوق لیسانس “Management de Projets Logistiques” و “Master Achat International” (Université 

Panthéon-ASSAS, Paris II and Université de Strasbourg) 

 لیسانس “Gestion Comptable, parcours Contrôle de Gestion” (IUT Poincaré, Université de Lorraine) 

 لیسانس “Gestion Comptable et Financière des PME-PMI” (Conservatoire National des Arts et 

Métiers) 

 لیسانس “Management des Organisations Métiers de la Comptabilité : Comptabilité et Paie” 

(Conservatoire National des Arts et Métiers) 

LLLC کندیم یرا سازمانده یتخصص یآموزش یهااز دوره یاگسترده فیط: 

 DES (Diplôme d’Études Spécialisées) : 

 “Risk management” (مدیریت ریسک) 

 “Gestion financière” 

 “Gestion de Patrimoine” 

 “Ingénierie Financière” 

 “Management et Développement (Coaching) des Hommes” 

 “International Treasury Management” ( المللیمدیریت خزانه داری بین شودوزش داده میکه به زبان انگلیسی هم آم ,(  

(Partner institution: ICHEC-Entreprises) 

 Certificat “Contrôle Interne” (ICHEC-Entreprises and Internal Control Institute Belgium- ICIB) 
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 Formation “Droit appliqué pour les salariés des services juridiques” (Institut Universitaire 

International Luxembourg) 

 “Formation de base – Délégué à la Sécurité” 

 “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur de la santé” 

 “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur tertiaire” 

 “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur de l’industrie” 

 “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur du bâtiment et des travaux publics” 

 “Weiterbildung für Sicherheitsdelegierte Grundkurs‚Verordnung” (Partner institutions: Association 

d’Assurance Accident, Division de la Santé du Travail Ministère de la Santé, Inspection du Travail 

et des Mines) 

 

LLLC آزمونمرکز  کی Pearson VUE  وKryterion (Pearson VUE and Kryterion Testing Center)  است ومعتبر 

 Adobe ،Ciscoها برای کند. آزمونای برگزار میفههای ارائه مجوز حرهای مختلف فناوری اطالعات و آزمونهایی را برای گواهیآزمون

Systems ،Novell ،Siemens شود.های دیگر ارائه میو بسیاری از شرکت 

 را کسب کرد. GIACو  CAMSE ،Certified Business Process Professionals یهانامهیگواهتوان می Kryterion قیطر از

 European Computer Driving) وتریکامپ یکاربر ییاروپا نامهیگواهآزمون  نیمچنلوکزامبورگ هالعمر مادامآموزش  مرکز

License, ECDLکند.( را به چندین زبان از جمله انگلیسی برگزار می 

 .شودلوکزامبورگی ارائه میزبان  ی سفارشیهادورهها ها، به آنبر حسب درخواست شرکت، 2015سال  زییاز پا ت،یدر نها

 س:اطالعات تما

CSL – Lifelong Learning Center 

13, rue de Bragance / L-1255 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 40 91 600 

Fax: (+352) 44 40 91 650 

E-mail: formation@LLLC.lu 

www.lllc.lu 

 مدارس زبان  
ها باید بتوانند از اهمیت باالیی برخوردار است و آن یالمللنیو ب یکار داخل یروین یچند زبانه لوکزامبورگ، آموزش زبان برا ماهیت لیلبه د

ها تهای رسمی لوکزامبورگ، زبان انگلیسی که زبان رایج در تجارت است و یا هر یک از زبان متداول دیگری که توسط شرکتا به یکی از زبان

های دیگر ها در بخشو نام برخی از آن دهندیرا ارائه م درون سازمانی یهاها آموزشاز شرکت یبعضشود، ارتباط برقرار کنند. ین میتعی

 این فصل ذکر شده است.

mailto:formation@LLLC.lu
http://www.lllc.lu/
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هنمای های را، به فهرستفهرست کامل یکند. برایها را ذکر نمبخش همه آن نیوجود دارد و ا بی شماری در لوکزامبورگ مدارس زبان

 مراجعه کنید. www.luxweb.comآنالین به نشانی 

  Institut National des Langues (INL)مؤسسه ملی زبان ، 
اعات و در س های مختلفی مناسب را، به زبانبا هزینه کالس زبانطیف وسیعی از است که  یمرکز زبان دولتیک  (INL)زبان یمل مؤسسه

 های خارجی به بزرگساالن است.ها آموزش زبانمربی زبان دارد که تخصص آن 108مؤسسه  نی. ادهدیصبح، بعد از ظهر و شب ارائه م

 

Institut National des Langues (INL) 

15 rue Léon Hengen 

L-1745 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 44 30 1 

Fax: (+352) 26 44 30 330 

E-mail: secretariat@insl.lu 

www.insl.lu 

 Mylanguage مؤسسه 
Mylanguage کندیم سیتدر یو رقابت دیروش تازه، جد کیرا با  یآموزش یهادوره .Mylanguage بر فرهنگ یادیز اریبس دیتأک ،

 یاوقات فراغت یهاتیو فعالهای مرسوم و متداول خارج از چارچوب سیتدر یهاروش ،یو بصر یل سمعیبا وسا یلتعام یریادگیتجربه 

ها در عین حفظ کیفیت آموزش، کنند تعامل داشته باشند. قیمتها صحبت میسازد تا با افرادی که با آنرا قادر میآموزان دارد که دانش

ها را آماده که آن رندیقرار گ یقیدق هایابتدا تحت آموزش دیمعلمان با ت،یفیک یاستانداردها نیاالترب تضمین یبرا بسایر رقابتی هستند.

 .سنجدمیها را آن یهاو مهارت کندیم

فشرده در خارج  یهاخالق، دوره یسندگینو یها، دورههای گواهی شدهترجمه Mylanguage ،یکتو شر یزبان خصوص یهاعالوه بر دوره

 .دهدیرا ارائه م های ویدوییرزومه، آموزش مصاحبه و از کشور

انگلیسی مانند  خاص شغل یک یزبان یهامهارتبه آموزان که اگر دانش یمعن نی، به ااندطراحی شده انیدانشجو یازهاین مخصوص هادوره

مطابق داشته باشد، دوره نیاز اب مزه کردن شر یبرا (Sommelier Frenchداری )فرانسوی شراب ایو  (Business Englishتجارت )

 در ایاز روز، در دفاتر، و  یادر هر لحظه مناسب، یو مکان یزمان هایبر اساس نیازو  ی سفارشی سازی خواهد شدشخص آموزشی یازهاین با

 شود.ارائه میدر مرکز شهر لوکزامبورگ  Mylanguage محوطه

Mylanguage ن آموزان و معالماآموزان فرصت صحبت آزادانه با دیگر دانشمدرسه که برای دانش عالوه بر سازماندهی رویدادهای خارج از

 گیرد.های آموزشی خود در نظر میهای فرهنگی حیاتی را در تمام دورهکند، رویکردرا فراهم می

 اطالعات تماس:

Mylanguage 

12,rue René Weimerskirch 

L-2713 Luxembourg 

and training facilities at: 

http://www.luxweb.com/
mailto:secretariat@insl.lu
http://www.insl.lu/
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2, rue de la Reine 

L-2418 Luxembourg 

Phone: (+352) 29 05 17 

E-mail: contact@mylanguage.lu 

www.mylanguage.lu 

 

 Prolingua (Prolingua Language Center)مرکز زبان  
Prolingua شده سیشرکت در لوکزامبورگ تأس نیاست. ا یاافراد حرفه یآموزش زبان برا تخصص آنمدرسه زبان مستقل است که  کی 

و یک شرکت قوی با  شده است سیتأس 1983شرکت در سال  نیا .دهدیارائه م یخدمات خود را در لوکزامبورگ و مناطق مرزاست و 

ساعت  36،000ای است که مجموعًا ساالنه حدود فرد پرانرژی و حرفه 100متشکل از ای کوچک یا متوسط است و دارای تیمی اندازه

 دهند.آموزش ارائه می

Prolingua یتغالپر ،ییایاسپان ،ییایتالیا ،یلوگزامبورگ ،یآلمان ،یسیانگل ،ی: فرانسودهدیارائه م ریز یهارا به زبان یآموزش یهادوره، 

ات عمومی که بر روی ارتباط زبان یهادوره – "(استاندارد یهاوره)د Standard courses" هایدوره رد هازبانی. و لهستان یروس ،یهلند

متناسب با  هایی سفارشی ودوره Carte Blancheهای شوند. دوره" آموزش داده میCarte Blancheهای "و دوره –تأکید دارند 

شند: چهره به چهره و آموزش از راه دور با هایآموزش از یبیترک ایچهره به چهره  ندتوانیها مدوره . اینها هستندشرکت ایافراد  یازهاین

 هایی با موضوعات خاص.دورهاهداف خاص  یبرا هایزبان تجارت، زبان یها، دورهعمومی زبان یهادوره

 اطالعات تماس:

Prolingua Language Center 

Representative: Fernand Wolter 

45a, Ave Monterey 

L-2563 Luxembourg 

Phone: (+352) 40 39 91 0 

Fax: (+352) 48 61 02 

E-mail: info@prolingua.lu 

www.prolingua.lu 

 

  Berlitz Language & Business Training زبان و آموزش تجارت )مؤسسه 
Berlitz) 

Berlitz Language & Business Training دهدیارائه م خاص تجارتبرای اهداف و هم  یاهداف کل یآموزش زبان را هم برا. 

در  و به صورت منظم هادورهها نیز وجود دارد. شرکت محوطه ها درامکان برگزاری آناما  د،نشویدر مرکز برگزار م عمومی زبان یهادوره

 72در  که کودکان و نوجوانان یزبان برا یهاجمله اردوگاهاز فشرده  یها. دورهشوندیم یسازمانده هچک حداکثر پنج نفرکو یهاگروه

 ،شوندمی یه طور منظم سازمانده، بقرار دارند رلندیو ا سیلوکزامبورگ، آلمان، سوئ واقع شده دراردوگاه 

mailto:contact@mylanguage.lu
http://www.mylanguage.lu/
mailto:info@prolingua.lu
http://www.prolingua.lu/
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از  یکیبه  –( Crash-Coursesهای فشرده )کالس ا( یTotal Immersion) وری کامل غوطه مثال عنوانبه  –ی آموزش فرد

 اولیهکه آموزش  Berlitz دهیآموزش د انیو مرب توسط سخنرانان بومیفقط  هاآموزشاند. این با تقاضای باال تبدیل شده یهاتخصص

Berlitz (Berlitz Initial Trainingرا گذرانده )گیرداند صورت می. 

Berlitz  به خود کشور جهان  80آموز در دانش ونیلیم 40حدود  همچنین به دلیل آموزشدارد، بلکه  یسال تجربه جهان 135نه تنها

. با توجه دهدیبهبود ببخشند، آموزش م تسلط و روانی خود را مایلندکه  ای راشرفتهیتا سخنرانان پ یواقع انیمبتد Berlitzکند. افتخار می

 ینارهایسماین سازمان  ن،یعالوه بر اهای خاص برای آموزش زبان تجارت و مالی وجود دارد. ری دورهامکان برگزا ،مشتری یازهایبه ن

را  (Project & Change Managementپروژه )و  تغییر تیریمد ای (Cultural Trainingsی )فرهنگ یهامانند آموزش یتجار

های درس مجازی ، کالسBVC (Berlitz Virtual Classroom قیطر سراسر جهان از از یهزاران مشتر ن،یبر ا عالوهکند. برگزار می

Berlitzآنالین  یهاکالس ا( یBerlitz (Berlitz Online )انددهیآموزش د. 

Berlitz Language & Business Training 

89-93, Grand Rue (Entrance: 14, rue Beck) 

L-1661 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 38 32 48 

Fax: (+352) 26 97 60 75 

E-mail: info@berlitz.lu 

www.berlitz.lu 

 

  Mastercraft 
Mastercraft Language Solutions زبان است که توسط " یاحرفه یهادهنده دورهه مؤسسه ارائ یک Ministère de 

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelleسال،  نیچند به مدت شده است. دیی" لوکزامبورگ تأ

Mastercraft که در  گریبزرگ د یهااز شرکت یاریو بس یحقوق یهاها، شرکتبانک ،یو اعتبار یتیچند مل یهاشرکت کارمندان

 لوکزامبورگ مستقر هستند را آموزش داده است.

Mastercraft ترین تعدادی از کلیدی ن،یدارد. بنابرا سفارشی کردیرو کیبه  ازین ،زبان منحصر به فرد یریادگی طیمعتقد است که شرا

 کوششرا توسعه خواهند داد که  یابرنامه متعاقباً ها آنو  ،اندی تأسیس شدهصیتشخ آزمون کیو  یرسمریمصاحبه غموارد بر اساس 

 .آوردیآموزان را به حساب مدانش

 یشخصریاستاندارد غ یهاها درس. آنمشتری متناسب و مطابق است و الزامات ازهایبا ندهند که تخصصی را ارائه می یزبانکارهای راه هاآن

 .کنندیرد م ،رندیگیرا در نظر نم رندهیادگیخاص  یازهایکه ن

ها در آموزش زبان تمام آن شوندیخود استخدام م یسیتدر یاهمهارت دلیلبه  هاآن هستند. یدانشگاه النیهمه معلمان فارغ التحص

 ده،رنیادگیانطباق با  ییدر دسترس بودن و توانا زه،یانگ ت،ی. صالحشودمیمستمر ارائه  یآموزش هایکمکها ای ثابت شده دارند به آنتجربه

 هستند.  تیفیخدمات با ک هایکلید واژه

 مراجعه کنید. www.mastercraft.lu به نشانیشرکت ما  تیساوب بهلطفًا  شتر،یاطالعات ب ی کسببرا

 

mailto:info@berlitz.lu
http://www.berlitz.lu/
http://www.mastercraft.lu/
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  Luxembourg Accueil Information )اطالعات پذیرش لوکزامبورگ( 
 یو کم یریادگل یک مقدار یبرای زندگی در این شهر چندزبانه شما مجبور به صحبت کردن به زبان لوکزامبورگی نیستید، با این حا چه اگر

و فرهنگ  زبان یهاکالس Luxembourg Info Accueil. عالوه بر مدارس زبان، دیتر باششما در جامعه راحتکه  شودیباعث م نیتمر

 .دهدیارائه م مبورگلوکزا شهر لوکزامبورگ را در پنج مرکز در سراسر منطقه

Luxembourg Accueil Information 

10, rue Bisserwee 

L-1238 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 17 17 

www.luxembourgaccueil.com (FR, EN) 

 آموزش تجارت  یهادهندگان دوره ارائه گرید 

  PwC Academy 
کند که متخصصان آموزشی را گرد هم جمع میستمر، م ایحرفه آموزش نهیدر زم دییثابت و مورد تأ بازیگر کیبه عنوان  PwC یآکادم

ه هاست: از تجزیه و تحلیل نیازها گرفته تا ارزیابی و طراحی، توسعه و پیادهای آموزشی آنها در پروژهها حمایت از سازمانمأموریت آن

 سازی برنامه آموزشی.

 خدمات ما عبارتند از:

 اطالعات یورافن ،یداخل یحسابرس ،یبانکدار ه،یسرما تیریمد ،یامور مال ،ی: حسابداریآموزش فن (IT)تیریمد ،گذاریقانون راتی، تأث 

 ی و ...خصوص یگذارهیسرما ،بندی اتیمال سک،یر

 یهاآموزش مهارت ( انسانیSoft skills)ی میعملکرد ت ،یفرد نیارتباطات ب م،یت تیریمد ،یرهبر ،یگریدر محل کار، مرب ی: سالمت

 و ...

 پیاده  ،یآموزش یهاواحد یطراح ،یآموزش یهابرنامه یاندازراه ،یآموزش یازهاین لیو تحل هیها، تجززش: شرح مهارتمشاوره در آمو

 .انیآموزش مرب ،یکیالکترون یریادگی یهاراه حل سازی

های مهارت ای یفن هامهارتمتخصصان در آن زمینه، چه گرا هستند، که توسط  وکارکسبو  کاربردی PwC یآکادم یآموزش یهابرنامه

 نیو همچنکنند تقدیر می کندیم جادیها اسازمان آن یبراهای درجه یک یریادگیکه  یمثبت ریاز تأث انی. مشترشوندانسانی، ارائه می

به کار  های جدیدشان را به صورت مستقیم در محل کار خودسازد تا مهارتها را آماده میآن شانیریادگی فرآیندها در مشارکت فعال آن

 گیرند.

PwC’s Academy 

2, rue Gerhard Mercator / L-2182 Luxembourg 

Phone: (+352) 49 48 48 40 40 

Fax: (+352) 49 48 48 40 41 

E-mail: pwcacademy@lu.pwc.com 

www.pwcacademy.lu 

http://www.luxembourgaccueil.com/
mailto:pwcacademy@lu.pwc.com
http://www.pwcacademy.lu/
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  Leadership Solutions Europe  
Leadership Solutions Europe (LSE)  مؤثرتر از  اریبس یرهبر د،یاز افراد به دست آ جینتا نیبهتر نکهیا یبراکه معتقد است

عث تعامل با، شودباعث حفظ کارمندان می بخشد،یرا بهبود م هیمناسب روح یسبک رهبر کی همچنین معتقد است که است و تیریمد

 شود.تر میباعث ایجاد یک دستاورد نهایی سالمو  شودبهتر مشتری می

LSE نیروهای کار کاماًل مشخص دگاهید کیبه  یابیدست یبرای رهبر یهاکیها و تکنتا با استفاده از مهارت کندیها کمک مبه شرکت ،

ه از جمل از خدمات اثبات شده یبیترکفزوده منحصر به فرد از طریق با ارائه ارزش ا LSEها انرژی بدهند. خود را هماهنگ کنند و به آن

 کند.گری پیشرفتی، این تحول را تسهیل میگری و مربیآموزش، مربی

Leadership Solutions Europe 

Phone: (+352) 45 88 35 

E-mail: info@lse.lu 

www.lse.lu 

 

 دیگر مراکز آموزشی بزرگساالن 
Second Degreeگ لوکزامبور خیاز تار ،یخودرو گرفته تا اسب سوار راتی( از تعمبه صورت شبانه )معمواًل ی رامختلف یآموزش یها، دوره

 شهیش یزیا مزه کردن شراب، از رنگ آم( تیلوگزامبورگ تا یمختلف از هند یهااز سبک یاری)بسگرفته ، از پخت و پز گل آراییگرفته تا 

، دنبال کردن یک دیجد یهاآموزش مهارت یها برادوره نی. ادهدارائه می گرفته تا رقص شکم (Tai-Chiی )چ یاز تا نترنت،یگرفته تا ا

 زانینسبتًا کم است، و م هانهیهز شوند،یم سیتدر یسیها به زبان انگل. تمام کالساندانداز در نظر گرفته شدهعالقه و گسترش یک چشم

 است. باال اریبس یو دوستار یسرگرم

The Second Degree 

49, rue du Verger / L-2665 Luxembourg 

Phone: (+352) 48 73 52 

www.theseconddegree.com 

 ه گیریجینت 
 یفراوان تحصیلی یهاها فرصتآن یهامهاجران و خانواده یبرا چه یک مأموریت نسبتًا کوتاه،و  باشدلوکزامبورگ محل اقامت دائم  چه

 ادامه دهند.را العمر مادام یریادگیک مسیر یکنند و  تقویتخود را حفظ و  یهابتوانند مهارتها آنوجود دارد تا 

 نیدهندگان خدمات و همچنو موارد نوشته شده توسط ارائه هاتیسااز وب میبه طور مستقاست فصل آمده  نیکه در ا یاطالعات شتریب

که جزئیات در حال  میخواهی، ما از شما مهستند ایکاماًل پو یآموزش یهاشده است. از آنجا که فرصت یآورجمع یشخص یهامصاحبه

 حاضر را مستقیمًا از ارائه دهندگان خدمات جویا شوید.

 

 

mailto:info@lse.lu
http://www.lse.lu/
http://www.theseconddegree.com/
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 اطالعات تماس:

Ministry of Education, Children and Youth (وزارت آموزش و پرورش، کودکان و جوانان) 

29, rue Aldringen 

L-2926 Luxembourg 

Phone: (+352) 247-85100 

Fax: (+352) 247-85113 

E-mail: info@men.lu 

http://www.men.public.lu/ 

 

Ministry of Education, Children and Youth – resources 

29, rue Aldringen 

L-2926 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 59 70 

Fax: (+352) 24 78 51 74 

E-mail: helpdesk@cgie.lu 

www.myschool.lu 

 

Government subsidies for students (CEDIES) 

209, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 86 50 

Fax: (+352) 26 19 01 04 

E-mail: info@cedies.public.lu 

www.cedies.lu 

 

Government subsidies for companies (INFPC) 

38, rue de l’Avenir 

L-1147 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 96 12 - 1 

Fax: (+352) 46 96 20 

E-mail: infpc@infpc.lu 

www.infpc.lu

mailto:info@men.lu
http://www.men.public.lu/
mailto:helpdesk@cgie.lu
http://www.myschool.lu/
mailto:info@cedies.public.lu
http://www.cedies.lu/
mailto:infpc@infpc.lu
http://www.infpc.lu/
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 81ی مهاجرتیها و زندگانجمن ها،باشگاه 
 

 American Chamber of Commerce Luxembourg (AMCHAM)اتاق بازرگانی آمریکا در لوکزامبورگ ، 

زبان  یسیشرکت انگل 370از  شیکه بزبان است  یسیانگلالمللی بین یاتاق بازرگاندر حقیقت یک در لوکزامبورگ  کایآمر یبازرگان اتاق

 .کندالمللی را نمایندگی میبین

At 6, rue Antoine de Saint-Exupery, L-1432 Luxembourg. 

www.amcham.lu 

 

 American Luxembourg Society (ALSانجمن آمریکایی ،)های لوکزامبورگ 

و با هدف توسعه روابط بین مردم آمریکایی و لوکزامبورگی و همچنین تحکیم روابط دوستانه بین کشور  1882انجمن در سال  نیا

 .تأسیس شد (United States of America) کایمتحده آمر االتیا( و Grand Duchy of Luxembourgلوکزامبورگ )

www.als.lu 

 

 American Women’s Club of Luxembourg )باشگاه زنان آمریکایی لوکزامبورگ( 

 ت.آزاد اس یتیزنان از هر مل یو ورود به آن برا کندیم قیتشورا در لوکزامبورگ  یاجتماع یهاتیفعال باشگاه زنان آمریکایی لوکزامبورگ

 به باشگاه ما به نشانی زیر سر بزنید.

51, rue Marie-Adelaïde, L-2128 Luxembourg. 

www.awcluxembourg.com 

 

 Australians’ & New Zealanders’ Club of Luxembourg (ANZهای ها و نیوزلندی، باشگاه استرالیایی

 لوکزامبورگ(

ر د دادهای. تمام اخبار و روکندیم یسازمانده هاآن یهاو خانواده هایوزلندیو ن هاییایاسترال یرا برا یاجتماع یهاتیفعال ANZ باشگاه

 قرار دارند. تیساوب

www.anzclub.lu 

 

 British Conservative Association of Luxembourg )انجمن محافظه کاران برینانیایی لوکزامبورگ( 

                                                           
 www.culture.lu ،www.vdl.lu ،www.visitluxembourg.lu منبع: 81

http://www.amcham.lu/
http://www.als.lu/
http://www.awcluxembourg.com/
http://www.anzclub.lu/
http://www.culture.lu/
http://www.vdl.lu/
http://www.visitluxembourg.lu/
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 هیدر اتحاد یاسیتوسعه س یدر راستا ی رااگسترده گرایراست کردیو رواست  ایتانیبرکاران در از حزب محافظه تیمتعهد به حمااین انجمن 

 بیند.تدارک می)اروپا، انگلستان و لوکزامبورگ(  یاسیبحث در مورد امور س یبرا این انجمن محلی رااروپا دارد. 

www.conservativesluxembourg.org 

 

 British Ladies’ Club (BLC )جامعه  با های اجتماعی برای برقراری ارتباطاستفاده از شبکه –، باشگاه بانوان بریتانیایی

 زبان یسیانگل

ی اعضا مستقر هستند.لوکزامبورگ و اطراف آن  ی آنان است که درهازنان و خانواده یبرا یباشگاه اجتماع کی یی،ایتانیبانوان بر باشگاه

 گرفته تا کودکان یبرا یورزشهای از رویداد ،هاتیاز فعال یاگسترده فیط BLCمختلف هستند.  تیمل 40از  شیاز ب متشکل باشگاه

 دهد.های شبانه را ارائه میورزش، صنایع دستی و گردش

www.blc.lu 

 

 The Cambridge Society of Luxembourg )انجمن کمبریج لوکزامبورگ( 

 انیرا در م یو فرهنگ یاجتماع یهاتیو فعال میکنیم تیدر لوکزامبورگ حما (Cambridge University) جیاز منافع دانشگاه کمبر ما

 .میکنیمهستند کمک  جیدر کمبر لیبه تحص لیکه ما یانیبه دانشجو ما .دهیممی جیدانشگاه در لوکزامبورگ ترو نیا النیفارغ التحص

www.cambridge.lu 

 

 Comhaltas Ceoltoiri Eireann - Lucsamburg 

 .ردمختلف را به عهده دا یو فرهنگ یورزش ،یاجتماع یهاتیفعال یسازمانده 1982از سال  ،در لوکزامبورگ( Irish club) یرلندیا باشگاه

www.comhaltas.lu 

 

  Curling Club )باشگاه کرلینگ( 

 کند.هایی را برگزار میدر نشانی زیر نشست 20:00ها ساعت کرلینگ برای بازیکنان و تماشاگران چهارشنبه باشگاه

Kockelscheuer Ice Ring, 42 rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer 

www.curling.lu 

 

 Den Danske Forening i Luxembourg 

 برای تماس گاهیپا یک باشگاه نی. اردیپذیرا م دیجد یهمه اعضا (،Danish Club of Luxembourg) لوکزامبورگ یدانمارک باشگاه

 کند.فیلم را برگزار میباشگاه  کی نیدر لوکزامبورگ است و همچن یهایناویاسکاند

http://www.conservativesluxembourg.org/
http://www.blc.lu/
http://www.cambridge.lu/
http://www.comhaltas.lu/
http://www.curling.lu/
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www.ddflux.com 

 

 Democrats Abroad Luxembourg (لوکزامبورگ یهادموکرات) 

است که در لوکزامبورگ و مناطق یی هادموکرات ی، گروه رسم(Democrats Abroad Luxembourg) لوکزامبورگ یهادموکرات

 االتیدر انتخابات ا کنندیم یو سع کندیمتحده را ثبت نام م االتیا دهندگانیرأ است که یاسیگروه س کیو  کنندیم یاطراف زندگ

 شوند.  روزیها پمتحده دموکرات

www.democratsabroad.org 

 

 Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres 

بین از دوشنبه تا جمعه  ساعات کاری. شودرا شامل می، مدارس و مراکز هارقابتتمام اطالعات درمورد لوکزامبورگ  یسوارکار ونیفدراس

 است. 11:30تا  08:30ساعات 

At 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

www.flse.lu 

 

 Finnish-Luxembourg Society (FinLuxی ها، انجمن فنالدی)لوکزامبورگ 

که به  یو افراد کنندیم یرا که در لوکزامبورگ زندگ ییهایفنالند (Finnish-Luxembourg Society) لوکزامبورگی فنالند انجمن

 کند.جمع میهستند را گرد هم  مندعالقه فنالند

www.finlux.org 

 

 House Seventeen 

 شهر است. یمیقد ی وخیدر بخش تارپذیرد و جاری و اجتماعی است که تنها افراد عضو این باشگاه را مییک باشگاه ت

At 17, rue du Nord, L-2229 Luxembourg. 

www.house17.com 

 

 Irish Club of Luxembourg )باشگاه ایرلندی لوکزامورگ( 

به  شتریاطالعات ب ی. براکندها را ترویج میحمایت و آن در لوکزامبورگ یرلندیا یو ورزش یفرهنگ ،یاجتماع یهاتیالفع، از انجمن این

 .دیمراجعه کن تیساوب

www.irishclub.lu 

 

 

http://www.ddflux.com/
http://www.democratsabroad.org/
http://www.flse.lu/
http://www.finlux.org/
http://www.house17.com/
http://www.irishclub.lu/
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 Italians in Lux 

Italians in Lux شدن به کیبه نزد لیکه ما یافراد نیهمچن و یی ساکن لوکزامبورگهاییایالتیتا از ا است نیآنال یشبکه اجتماع کی 

 اطالعات و مالقات با دوستان یگذار، اشتراکنویسی بالگ ها،گروه جادیا کنند. یرسان ها اطالعو به آن تیهستند حما ییایتالیفرهنگ ا

 ها است.آن یهاتیاز جمله فعال دیجد

www.italiansinlux.com 

 

 Luxembourg Chapter 

 دهد.( که هر ماه یک بار تشکیل میHarley Davidsonجلسه باشگاه هارلی دیویدسون )

www.luxembourg-chapter.lu 

 

 Luxembourg-Latvia Association (لتونی -رگ)انجمن لوکزامبو 

و همچنین ترویج فرهنگ لتونی در در لوکزامبورگ و اطراف آن  ساکن ییهایآن متحد کردن لتون تیکه مأمور ی استعموم سازمانیک 

 لوکزامبورگ است.

www.latviesi.lu 

 

 Luxembourg Meet Greet Discover Group  بازدید لوکزامبورگ()گروه اکتشافی دید و 

 در تورهای اکتشافی با است. یالمللنیها به ساکنان بلوکزامبورگ از جمله فرهنگ، غذا و سنت یهاهمه جنبه یگروه، معرف این هدف

 است انجام دهید.لوکزامبورگ  که اهل Sabrina Diegesبا  ییهاتیو فعال آشنا شوید دیجد یدوستان

www.luxmeetgreet.com 

 

 Luxembourg Netball Club 

 اند.شده لیساله تشک 50به  کینوجوانان تا نزد یهاخانم شاملدوستانه  اریگروه بس کیهستند که از  یررسمیباشگاه کوچک و غ کی هاآن

 

 The Luxembourgish Schools Support Group  

 .کندیلوکزامبورگ کمک م یآموزش ستمیس در مورد نیبه والد گروهاین 

www.lssg.lu 

 

http://www.italiansinlux.com/
http://www.luxembourg-chapter.lu/
http://www.latviesi.lu/
http://www.lssg.lu/


 

 های مورد عالقهها و سازمان: باشگاه38فصل 

598 

 New World Theatre Club (NWTC) 

NWTC کندیتئاتر اجرا م سیسال است که در انگل 40از  شیب .NWTC استقبال  هاتیتمام مل دیو خدمه تول کارگردانان، گرانیاز باز

 هستند. ازیهاشان مورد نه تجربهو داوطلبان همواره بدون توجه ب شوندیم قیتشو دیجد دیتول یهادهیا .کندیم

www.nwtc.lu 

 

 Nordic Women’s Club  

د موضوع مور کیو  زغذایم کناردر  ایهماهان جلساتاین باشگاه  ها است.آن تیبدون توجه به مل یناویزنان اسکاند تمام یبرااین باشگاه 

 .Contact Annetteاعضاء دارد.  یعالقه برا

www.nwc.lu 

 

 Den Norske Forening i Luxembourg 

و  کندها را ترویج میشوند را حمایت و آنی مینروژ یهاوهیآداب و رسوم و ش ،یمربوط به فرهنگ نروژ که منافع اعضا ها،ینروژ انجمن

 بخشد.یر مستقیم با نروژ ارتباط دارند، تحکیم میهمبستگی را میان افرادی که به طور مستقیم یا غ

www.dnfil.lu 

 

 Oxford University Society of Luxembourg (OUSL ،انجمن دانشگاه آکسفورد لوکزامبورگ) 

OUSL اند.کرده لیاست که در لوکزامبورگ هستند و در دانشگاه آکسفورد تحص یکسان یانجمن برا کی 

www.oxford.lu 

 

 Pirates Productions 

Pirate Productions کند.تولید می یسیبه زبان انگل کالیموز هایاست که تئاتر تازه کارگروه  کی 

www.pirates.lu 

 

 Republicans Abroad Luxembourg (RAL جمهوری خواهان خارج ،– )لوکزامبورگ 

RAL کند و برای اعضا و افراد دارای تفکر فکری برای جمهوری خواهان در خارج از کشور و دور از خانه، یک خانه سیاسی را فراهم می

ا ب یرسم یقالبه گاه و یا در آورد تا با یکدیگر مالقات کنند و در مورد موضوعات سیاسی روز به صورت گاه بیکسان، فرصتی را فراهم می

 مهمان بحث کنند. نسخنرانا

www.republicansabroad.lu 

http://www.nwtc.lu/
http://www.nwc.lu/
http://www.dnfil.lu/
http://www.oxford.lu/
http://www.pirates.lu/
http://www.republicansabroad.lu/
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 Rotaract Club of Luxembourg )باشگاه روتاری لوکزامبورگ( 

ه سال 30تا  18است که هدف آن افراد  مندان(فه)باشگاه سوداگران و حر Rotary Internationalاز  یلوکزامبورگ بخش روتاری باشگاه

 .کندیم یرا سازمانده مختلفی هیریخرویدادهای باشگاه ساالنه  نی. اهستند

www.rotaract.lu 

 

 Science Fiction & Fantasy Society 

 یو به طور کل روندای میبه سفرهای جاده کنند،یمالقات م با یکدیگر منظمطور  های علمی تخیلی، خیالی و ترسناک بهطرفدارن داستان

 با طرفداران خود در سراسر جهان مالقات و تبادل نظر کنند.تا  لندیما

www.sffs.lu 

 

 The Scottish Association of Luxembourg های لوکزامبورگ()انجمن اسکاتلندی 

Comann Na h-Alba Luxembourg ی و دیگر محل هیریمؤسسات خ یو برا دهدیاسکاتلند و لوکزامبورگ را ارتقا م نیروابط ب

 .کندیم یآورپول جمع مؤسسات خیری

www.albaluxembourg.lu 

 

 South African Club Luxembourg (لوکزامبورگ یوبجن یقایباشگاه آفر) 

 هاجشنبازار ساالنه،  ،ییقایآفر یدست عیصنا یهاشگاهی، نماbraaisشوند. اغلب میزبان جمع می گریکدیدر کنار  یجنوب یقایآفر مهاجران

 شوند.میها و کنسرت

 

 SWEA - Swedish Women Educational Association )انجمن آموزشی زنان سوئدی( 

 در لوکزامبورگ است. یسوئد بانوانف آن است که هد یفرهنگ یانجمن

 

 Telstar International Scout group گروه پیش(الملی آهنگی بینTelstar) 

 آهنگیپیشگروه  ک( یTelstar International Scout Group Luxembourgلوکزامبورگ ) Telstarالملی آهنگی بینگروه پیش

 Britishبخشی از  Telstar .ردیپذیم هاتیکودکان را از همه مل Telstarو باالتر است. ساله  6زبان  یسیپسران و دختران انگل یبرا

Scouts Overseas (BSO.است ) 

www.telstar.lu 

 

http://www.rotaract.lu/
http://www.sffs.lu/
http://www.albaluxembourg.lu/
http://www.telstar.lu/
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 Vlaamse Club Luxembourg (VCLباشگاه فالمان ،)های لوکزامبورگ 

 ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاتیانجمن فعال نیاست. ا هلندی زبان هایبلژیکی داریلوکزامبورگ محل د یک(های )ساکنان شمال بلژفالمان باشگاه

 .کندیم یسازماندهها فالمان تیرا با توجه خاص به شخص هاتیفعال گریو د یورزش ،یحیتفر

 

 Voices International 

ه گرو کیکه از آواز خواندن در از دانش و سواد موسیقی،  حسط با هررا،  است که تمام افراد بزرگسال در لوکزامبورگ یک انجمن گروه کر

 شوند.برگزار می ISLدر  ناتی. تمرپذیردمی ،برندیمخاطبان لذت م یبرنامه برا یو اجرا

www.voicesinternational.lu 

 

 Whisky Club Luxembourg کی لوکزامبورگ()باشگاه ویس 

 دهی بازدیدها و سفرهایی برای دوستاران ویسکی. آدرس آن به صورت زیر است.. سازمانیسکیوکردن  مزه

2a rue de Christnach, L-7680 Waldbillig. 

www.whiskyclublux.com 

 تجاریو  یارتباط یهاانجمن 
 American Business Association of Luxembourg (ABAL)انجمن تجاری آمریکا در لوکزامبورگ ، 

به  1960دهه  لیانجمن در اوا نیا آمریکا در لوگزامبورگ است. ینخستین سازمان تجار (ABALانجمن تجاری آمریکا لوکزامبورگ )

 و ارتباط یبرقرار یدوشنبه هر ماه برا نیدر اولبعد، به  و از آن زمان شد سیتأس یکایآمرتجاری انجمن  یبرا محل تبادل نظر کیعنوان 

( AMCHAMلوکزامبورگ ) در کایآمر ی، اتاق بازرگان2005در سال های ناهار رسمی را سازماندهی کرده است. برای صحبت کردن، ضیافت

هر دو سازمان شده و همچنین  باعث تقویتتوسعه  نیاچرا که  ،شد( ادغام ABALلوکزامبورگ ) در کایآمر تجاریبا انجمن با رضایت 

 یاتاق بازرگان تهیکم عضو ABAL. از آن زمان به بعد (برسد یشتریبه مخاطبان هر چه ب AMCHAM/ABALباعث شد که پیام 

و  AMCHAMدهند و اعضای آن شامل اعضای المللی جامعه تجاری لوکزامبورگ را بازتاب میشخصیت بین آن یکه اعضا است کایآمر

 شود.میو بازنشستگان  نانیکارآفر ،سیاست مدارها ،یحقوق نیمتخصص ،یخدمات مال نیمتخصصها، ان شرکتهمچنین مدیر

 

 American Chamber of Commerce Luxembourg (AMCHAM)اتاق بازرگانی آمریکا در لوکزامبورگ ، 

AMCHAM  المللی را نمایندگی بینزبان  یسیکت انگلشر 370از  شیزبان است که ب یسیانگلالمللی بین یاتاق بازرگاندر حقیقت یک

 .کندمی

At 6, rue Antoine de Saint-Exupery, L-1432 Luxembourg. 

www.amcham.lu 

http://www.voicesinternational.lu/
http://www.whiskyclublux.com/
http://www.amcham.lu/
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 Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL )– The Luxembourg Bankers’ 

Association انکداران لوکزامبورگ()انجمن ب 

. هدف آن دفاع و کندیم یندگینمارا لوکزامبورگ  تأسیس شده در یمال یهاواسطه ریها و سابانک تیاکثرتخصصی است که  یسازمانیک 

 آن است. یاعضا تخصصیمنافع  تیتقو

At 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

www.abbl.lu 

 

 Association of International English Speaking Business Organizations (AIESBO انجمن ،

 المللی انگلیسی زبان(های تجاری بینسازمان

AMCHAM المللی انگلیسی زبانهای تجاری بینانجمن سازمان بنیانگذار یاز اعضا یکی (AIESBO است. این انجمن یک گروه غیر )

در  یالمللنیجامعه ب یبرا را مشترک کند تا یک برنامه کارانجمن لوکزامبورگی تشکیل شده است و تالش می 12از  رسمی است که

 ترویج دهد.لوکزامبورگ 

www.officehousecapellen.org 

 

 Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI) 

( انجمن Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFIگذاری لوکزامبورگ )های سرمایهانجمن صنعت صندوق

 کند.را نظارت می مقرراتیو  یقانون راتییتغ نیو همچن یتحوالت صنعت جهان در لوکزامبورگ است که یگذارهیسرما یهاصندوق اصلی

At 12 rue Erasme, L-1468 Luxembourg. 

www.alfi.lu 

 

 Bangladesh Business Chamber of Commerce, Luxembourg )اتاق بازرگانی تجاری بنگالدش، لوکزامبورگ( 

 لوکزامبورگ و بنگالدش تمرکز دارد. نیدوجانبه ب یتجار یهاتیبر فعال ی است کهبازرگان اتاقیک 

www.banglachamber.org 

 

 British Chamber of Commerce )اتاق بازرگانی بریتانیا( 

 است.  رانیگ میتصم انیتماس و ارتباط مبرقراری  برای زبان یسیانگلیک محل تبادل نظر 

At 6 rue Antoine de Saint Exupery, L-1432 Luxembourg. 

www.bcc.lu 

 

http://www.abbl.lu/
http://www.officehousecapellen.org/
http://www.alfi.lu/
http://www.banglachamber.org/
http://www.bcc.lu/
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 The Business Lunch 

تجاری جامعه  یگروه اعضا نیدار است. ایمعن یارتباطات تجار جادیو ا تجارت جیکمک به ترو Luxembourg Business Lunch هدف

 .کندیمتقابل کمک م یشبکه روابط تجار کی پرورشو به  آوردیگرد هم م را زبان در لوکزامبورگ یسیانگل

www.tbl.lu 

 

 Chambre de Commerce Luxembourg (CCL)اتاق بازرگانی لوکزامبورگ ، 

 است.  ندهیحاضر و آ نانیمالقات همه کارآفر یلوکزامبورگ محل اصل یبازرگان اتاق

At 7 Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg. 

www.cc.lu 

 

 Chambre des Métiers 

 کند.حفاظت و دفاع می یدست عیدر بخش تجارت و صنا هاوکارکسبمنافع یک مؤسسه دولتی است که از 

At 2 circuit de la Foire Internationale, L-1016 Luxembourg. 

www.cdm.lu 

 

 Chambre Immobiliere du Grand-Duché de Luxembourg 

 سازمان مشاوران امالک لوکزامبورگ است.

At 7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg. 

www.cigdl.lu 

 

 China Luxembourg Chamber of Commerce - Chinalux asbl (لوکزامبورگ در نیچ یاتاق بازرگان) 

های تجاری تجاری جدید و گسترش همکاری یهافرصت ترویجتوسعه و است که هدف آن  یرانتفاعیغو دوجانبه یک انجمن تجاری 

 المللی بین چین و لوکزامبورگ است.بین

www.chinalux.lu 

 

 Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB ،حسابدار هایسازمان ایمشاوره تهیمک)ی 

 .دهدیم وندیرا در لوکزامبورگ و در سراسر اروپا به هم پ یو حسابدار یتجارنهادهای است که  یاتهیکم

www.ccab.org.uk 

 

 

http://www.tbl.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.cdm.lu/
http://www.cigdl.lu/
http://www.chinalux.lu/
http://www.ccab.org.uk/


 

603 

 Cercle Munster 

با  ای رادو جانبه یهانامهموافقتو از هر ملیت است. این باشگاه  زن و مرد sponsored membersبرای  یلوکزامبورگ باشگاهیک 

 کرده است.منعقد  مشابه در خارج از کشور یهاباشگاه

At 5-7 rue Munster, L-2160 Luxembourg. 

www.munster.lu 

 

 Confédération Luxembourgeoise du Commerce (CLC) 

 ها رادهد و آنارائه می مشاوره ی ورساناطالع های لوکزامبورگیتخصصی است که و به شرکتسازمان  50از  شیب متشکر از یجمنان

 کند.نمایندگی می

At 7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg. 

www.clc.lu 

 

 Economist Club Luxembourg (لوکزامبورگ اناه اقتصاددانباشگ) 

 یهاصندوق ،یامور مال نهیکه در زم ( استGreater Region)بزرگتر  یامنطقه نیلوکزامبورگ و همچن اقتصاددانانمتشکل از 

ری و مسائل جامورد تبادل نظر در  یبرا و دارند تیها فعالبخش ریو سا یدست عیصنا یهاتیصنعت، فعال ،یبازرگان مه،یب ،یگذارهیسرما

 .کنندیمالقات م گریکدیبه طور منظم با مسائل روز اقتصاد لوکزامبورگ، 

http://economistclub.lu/ 

 

 Enterprise Europe Network 

 لوکزامبورگ در اروپا است. یهاکننده ادغام و توسعه شرکت لیتسه سازمان

At 7 Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg Kirchberg. 

www.eicluxembourg.lu 

 

 Fedil - Business Federation Luxembourg (لوکزامبورگ یتجار ونیفدراس) 

 کند.کارهای تجاری و صنعتی را نمایندگی میوکسب ونیفدراساین 

At 7 rue Alcide de Gasperi, L-1013 Luxembourg. 

www.fedil.lu 

 

 

  

http://www.munster.lu/
http://www.clc.lu/
http://economistclub.lu/
http://www.eicluxembourg.lu/
http://www.fedil.lu/


 

 های مورد عالقهها و سازمان: باشگاه38فصل 

604 

 Fédération des Femmes Chefs d’Entreprises (FFCEL) 

Fédération des Femmes Chefs d’Entreprises وکار و به عهده گرفتن متشکل از تاجران زن است که ایجاد کسبانجمن  کی

 کند.ق میوکار توسط زنان را تشویمسئولیت کسب

At BP 2045, L-1020 Luxembourg. 

www.ffcel.lu 

 

 Ireland Luxembourg Chamber of Commerce (ILCC ،لوکزامبورگ در رلندیا یاتاق بازرگان) 

 کزامبورگ است.در سراسر لو گریکدیوکارها به افراد و کسب یمعرف و تیکه هدف آن حما ی استتجار انجمنیک 

www.ilcc.lu 

 

 Indian Business Chamber of Luxembourg (IBCL ، لوگزامبورگدر اتاق تجارت هند) 

 Republic of) هند یجمهور نیب یو فرهنگ یعلم ،یحقوق ،یآموزش ،یمال ،یاقتصاد ،یتوسعه روابط تجارهدف آن است که  یانجمن

India)  .و لوکزامبورگ است 

At 45 route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

www.ibcl.lu 

 

 The Institute for Global financial Integrity (TIGFI ، جهان یمال یکپارچگیمؤسسه)ی 

TIGFI پذیرد و تشویق میرا  یجهان یخارج از بخش مال در داخل و نهادهایتمام  مشارکت و تیاست که عضو یرانتفاعیسازمان غ کی

 .کندمی

www.tigfi.org 

 

 Junior Chamber International Luxembourg (JCI / JCEL) 

Junior Chamber International Luxembourg  کند تا می تالشکه  تجاری جوان استو رهبران  نانیکارآفرسازمانی متشکل از

 ی کمک کند.جامعه جهان شرفتیبه پهای رهبری خود، از طریق ارائه فرصت به جوانان برای توسعه مهارت

www.jcluxembourg.com 

 

 lët’z go local 

lët’z go local کند تا پدیداری ، تالش میو خدمات هاطرح ،یحصوالت محلمبا ارائه یک پلتفرم برای آشنایی مشتریان با  است که انجمنی

 این موارد بیشتر شود.

www.letzgolocal.lu 

http://www.ffcel.lu/
http://www.ilcc.lu/
http://www.ibcl.lu/
http://www.tigfi.org/
http://www.jcluxembourg.com/
http://www.letzgolocal.lu/
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 Luxembourg-Poland Business Club (LPBC ، لهستان تجاریباشگاه )در لوکزامبورگ 

کند و ی تجاری در لوکزامبورگ فراهم میلهستان و اعضای انگلیسی زبان جامعه این انجمن پلتفرمی را برای تبادل اطالعات بین مردم

 کند.کار مشغول هستند را نمایندگی میوهایی که در لوکزامبورگ به کسبمنافع لهستانی

www.lpbc.lu 

 

 Luxembourg Brazil Business Council (LBBCشورای تجاری ب ،)رزیل در لوکزامبورگ 

های برزیلی یک پلتفرم بازرگانی است که هدف آن گسترش و تقویت روابط بازرگانی بین لوکزامبورگ و برزیل او تسهیل دسترسی شرکت

 به بازارها، سرمایه و تجارب موجود در لوکزامبورگ است.

www.luxbrazil.lu 

 

 Luxemburg Slowenien Business Club (اسلوون یباشگاه تجار)ی در لوکزامبورگ 

های تجاری نوآورانه و های معتبر دارد که برای کارآفرینان و ایدهدر لوکزامبورگ کرسیاست که  یرانتفاعیغ ی وردولتیغ سازمانیک 

 کند.ها، انعطاف پذیری باال و شبکه تجاری مناسبی را فراهم میهوشمندانه آن

www.lsbc.lu 

 

 Mumpreneurs Luxembourg asbl 

به عنوان زنان و ای پویا از زنان در لوکزامبورگ است که روحیه کارآفرینی دارند. شبکه Mumpreneurs Luxembourg asblانجمن 

 کنیم.رسیدگی همزمان به خانواده و شغل را درک میمادران، ما  ژهیبه و

www.mumpreneurs.lu 

 

 Nederlands Handelsforum asbl (NHF) 

تأسیس شد. این  1996"( که در سال Dutch Trade Forum" یا به انگلیسی "NHFانجمن تجاری هلندی در لوکزامبورگ است )"

 دی زبان است.انجمن باشگاهی برای برقراری ارتباط بین جامعه تجاری هلن

www.nhf.lu 

 

 The Network 

 المللی برای زنان است.شبکه تجاری و تخصصی بین

www.thenetwork.lu 

 

http://www.lpbc.lu/
http://www.luxbrazil.lu/
http://www.lsbc.lu/
http://www.mumpreneurs.lu/
http://www.nhf.lu/
http://www.thenetwork.lu/
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 networking.lu 

 کند.تباط با یکدیگر برگزار میی متشکل از کارآفرینان است که به صورت ماهانه جلساتی را برای ارانجمن

At 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange. 

www.networking.lu 

 

 Nobelux 

 ت.نروژ و سوئد( اس سلند،یشمال اروپا )دانمارک، فنالند، ا یو لوکزامبورگ( و کشورها کی)بلژ BeLuxبازار  نیب یتجار لینک

At 13 place d’Armes, L-1136 Luxembourg. 

www.nobelux.se 

 

 Rotaract Club of Luxembourg )باشگاه روتاری لوکزامبورگ( 

ه سال 30تا  18 است که هدف آن افراد مندان()باشگاه سوداگران و حرفه Rotary Internationalاز  یلوکزامبورگ بخش روتاری باشگاه

 .کندیم یرا سازمانده مختلفی هیریخرویدادهای باشگاه ساالنه  نی. اهستند

www.rotaract.lu 

 

 Rotary Club of Luxembourg مندان لوکزامبورگ()باشگاه سوداگران و حرفه 

کند. این اهداف مندان( را دنبال می)باشگاه سوداگران و حرفه international Rotaryلوکزامبورگ اهداف  مندانباشگاه سوداگران و حرفه

 شوند.میکمک به جامعه شامل ایجاد دوستی بین افراد تجاری و 

www.rotary.lu 

 

 یفرهنگ مؤسسات 
 ی  هنر یگالر“Am Tunnel” 

را  منحصر به فرد یطیمح، Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg" متعلق به Am Tunnelی "هنر یگالر

از  یدائم کلکسیون ککند. یشود، فراهم میهنرمند ساکن در لوکزامبورگ می 100برای کلکسیون هنرهای معاصر بانک که شامل آثار 

به غیرعادی ترین گالری هنری ان شناخته شده، از هنرمند ایدورهمنظم  یهاشگاهینما نی، و همچنEdward Steichen یهاعکس

 بخشد.فوتی زیر زمین قرار دارد، تنوع بیشتری می 50لوکزامبورگ که در 

Am Tunnel 

16, rue Zitha, L-2954 Luxembourg 

Phone: (+352) 4015-5900, Fax: (+352) 4015-5904 

www.Bcee.lu 

http://www.networking.lu/
http://www.nobelux.se/
http://www.rotaract.lu/
http://www.rotary.lu/
http://www.bcee.lu/
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 Bank Museum )موزه بانک( 

 Banqueانداز )پیشین دفتر مرکزی بانک دولت و پساصلی  تاالر فضای وسیع در . این موزهبانک در لوکزامبورگ منحصر به فرد است موزه

et Caisse d’Epargne de l’Etat)  .سال سنت  150است و یادآور بیش از کننده  سرگرم هم آموزنده و موزه بانک همواقع شده است

 ی و نوآوری در لوکزامبورگ است.بانکدار

Bank Museum 

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat 

1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg 

Phone: (+352) 4015-2450, Fax: (+352) 40 46 39 

www.bcee.lu 

 

 CarréRotondes, cultural space 

Cultural Space CarréRotondes  های صنعتی قبلی شرکت تولیدی زمیندرPaul Wurth  در محلهHollerich  شهر لوکزامبورگ

بوده است. ساختار  یاچند رشته یهاهنر نشیآفر یفضا کمیزبان ی 2008است و از سال  رمعمولیغ یشهر طیمح یک نیاواقع شده است. 

 (European Capital of Culture، وقتی که لوکزامبورگ پایتخت فرهنگی اروپا )2007گذار آن بسیاری از ابتکارات ایحاد شده در سال 

شود را از پیش نشان افتتاح می 2015که در اواسط سال  Rotondesمفاهیم فضای فرهنگی  CarréRotondesدهد. بود را پوشش می

 کند.رویداد را برگزار می 500ساله نزدیک به و هر شودیم تیوزارت فرهنگ و شهر لوکزامبورگ حماتوسط  CarréRotondesدهد. می

CarréRotondes 

1, rue de l’Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich 

Phone: (+352) 26 62 20 07, Fax: (+352) 26 62 20 20 

www.rotondes.lu 

 

 Casino Luxembourg - Forum for contemporary art  انجمن هنرهای معاصر( –)کازینو لوکزامبورگ 

 های امروزه و معاصر را برگزارهایی از هنرنمایشگاه، انجمن هنرهای معاصر –کازینو لوکزامبورگ ، Kevin Miihlenی هنر تیتحت هدا

هستند و به یک بررسی  یالمللنیبه طور قطع بها کند. برنامه ریزیهای حال حاضر را برجسته میکند و تنوع و پیچیدگی رویکردمی

 ی از جملهمتنوع یهابا برنامه هاشگاهینماها توسط هنرمندان نسل جوان ایجاد شده است. پردازند که اکثر آنگسترده از هنر معاصر می

تنها متخصص در  کازینو لوکزامبورگ،. شوندیم لیمعاصر تکم یقیبا موس ییها و آشنابحث ها،ی، سخنرانیشده و موضوع تیهدا یتورها

 توانند از آن استفاده کنند.شود که همگان میرا شامل می InfoLabهنرهای معاصر است که یک کتابخانه عمومی به نام 

Casino Luxembourg 

41, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

Phone: (+352) 22 50 45, Fax: (+352) 22 95 95 

www.casino-luxembourg.lu 

 

 

http://www.bcee.lu/
http://www.rotondes.lu/
http://www.casino-luxembourg.lu/
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 neimënster – Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 

neimënster  افتتاح شد.  2004سال ترمیم و بازسازی در مه سال  10پس ازNeimënster  در یک قلب یک محله قدیمی قرار دارد که

 Benedictineبه عنوان صومعه  1606ابتدا در سال  neimënster( است. Unesco world heritageجزو میراث جهانی یونسکو )

(Benedictine abbey تأسیس شد و سپس تبدیل به )کیعنوان شد و سپس نوسازی شد و به  زندان تبدیل به بعدها ی وقرارگاه نظام 

 دادیرو 700هر ساله حدود  مربع دارد کهمتر  13،000 با این مکان فضایی برابرشد.  ییعموم مردم بازگشا یو کنفرانس برا یمرکز فرهنگ

 محلی برای تبادل نظر است.است و  دهمه آزا یکه ورود به آن برا شودیم در آن برگزار

 & Events, Catering است. بخش " یتجار یدادهایو رو نارهایسم نیو همچن هاشگاهینما ا،هشیها، نماکنسرت زبانیمرکز م نیا

Meetings (و جلسات ییرایپذ دادها،یور)که مطابق با " دهدیرا ارائه مای سفارشی سازی شده یها" راه حلgreen charter نشور )م

 یهاباغ معاصر، اتاق های قدیمی طاقی شکل،است که آن توسعه داده است. آمفی تئاتر، راهرو سرپوشیده، فضاهای چند کاربردی، اتاق" (سبز

 آل برای تمام رویدادها تبدیل، آن را به محلی ایدهneimënsterای، و حیات سرپوشیده رسانها امکانات چندهای ب، واحدبزرگ کنفرانس

 دهد.کرده است و مؤثرترین قواعد را برای کار و اوقات فراغت به شما ارائه می

neimënster 

28, rue MünsterL-2160 Luxembourg-Grund 

Phone: (+352) 26 20 52 – 1 

Fax: (+352) 26 20 19 80 

E-mail: contact@neimenster.lu 

www.neimenster.lu 

 

 Deportation Memorial )یادبود تبعید( 

 مراکز نیاز مهمتر یکیبه عنوان  Hollerichقطار  ستگاهیا(، 1944سپتامبر  – 1940)مه  هایاشغال لوکزامبورگ توسط نازدوره طول  در

 بر عالوهشده بودند. "( و ارتش آلمان RADآلمان )" یبه خدمات کارگر وستنیکه مجبور به پ ی بودو اعزام جوانان لوکزامبورگ یآورجمع

که در  یانیهودیاز  یاخراج شدند. بخش Hollerichاز  هایی که از لحاظ سیاسی مورد پسند نبودند،لوکزامبورگیهزاران نفر از  ن،یا

 یهااردوگاه ای نینشیهودی یهابه اردوگاهو  شدندبار ماشین می نقطه نیا یچند صد متر یتنها به فاصله کردند،یم یلوکزامبورگ زندگ

به  نی، و همچنشدند ه ارتش آلمانکه مجبور به ورود ب ییهایلوکزامبورگبه یادبود  Hollerichقطار  ستگاهیا امروزه مرگ فرستاده شدند.

 Centre deتبدیل شده است. این مکان جایی است که " شدند، یناز میرژ انیکه قربان ییهایهودیشدند و  دیکه تبع یکسان

Documentation et de Recherche sur l’Enrôlement forcé" ،"Comité directeur pour le souvenir de 

l’Enrôlement forcé" و "Fondation du Mémorial de la Déportation .رای بزرگداشت یاد و خاطرهب" مستقر هستند 

 شود که ورود به آن برای تمام مردم آزاد است.می یو تعامل یآموزش موزه شامل یک Hollerichقطار  ستگاهیا ی،ناز میرژ انیقربان

Deportation Memorial 

3A, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg 

Phone: (+352) 2478-8191, Fax: (+352) 2487-3043 

E-mail: secretariat@cdref.etat.lu 

 

mailto:contact@neimenster.lu
http://www.neimenster.lu/
mailto:secretariat@cdref.etat.lu
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 Findit.lu 

Findit.lu تمرکز دارد.  تالیجید یدر لوکزامبورگ است که کاماًل بر محتوا تالیجیکتابخانه د نیبزرگترFindit.lu له سا 10اریخ در ت

 استیس کی، 2005سال  از عموم مردم داشته است.به یک بازیگر کلیدی در توسعه جامعه دانش، خدمت به افراد دانشگاهی، تحقیق و  ،خود

 Consortialصورت گرفته است.  یادار یو ابزارهاها واسطهدر محتوا،  داریپا یگذارهیسرما نیهمچن ی اجرا شده است ومل یدسترس

administration و licence negotiation افزار سخت افزار و نرمآن،  اطالعات یمتمرکز شده است، که خدمات فناور یدر کتابخانه مل

 .کندیم تیریرا مدآن 

 گاهیپا 350از  شیو ب یعلم یکیکتاب الکترون 88،000 ،یکیعنوان مجله الکترون 50،000شامل  (،2014 )اوت findit.lu یفعل محتویات

 است. یو آلمان یفرانسو ،یسیانگل یهامرجع در زبان پلتفرمو  یتخصصداده 

Findit.lu 

31, boulevard Konrad Adenauer, L- 1115 Luxembourg 

www.findit.lu 

 

 Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg 

 Alain Bourbonnaisی سیمعمار پار هایطرحبر اساس  و جشن هزاره شهر لوکزامبورگ یبرا و 1964تا  1960 یهاسال نیتئاتر ب نیا

 شد. ییبازگشا یساختمان، مراحل و امکانات فن یبعد از گسترش و بازساز (Grand Theatre) ، تئاتر بزرگ2003سپتامبر  از ساخته شد.

و رقص  تئاتر، اپرا جا،نیا در (.یصندل 400تا  100 نیبسازگار با  اهیس)جعبه  وی( و استودیصندل 943) یتئاتر دو سالن دارد: سالن اصلاین 

 شود.ارائه می

GRAND THEATRE - de la Ville de Luxembourg 

1, rond-point Schuman, L-2525 Luxembourg 

Phone: (+352) 47 96 39 00, Fax: (+352) 46 57 77 

www.theatres.lu 

 

 Luxembourg City History Museum (شهر لوکزامبورگ خیموزه تار) 

 یو معمار یتوسعه شهربازتاب دهنده  شده واقع شده است و میترم لیگروه از چهارخانه اص کیشهر لوکزامبورگ در داخل  خیتار موزه

یر جمعیت ازدید کننده در مورد زندگی روزانه و دائمًا در حال تغیاین موزه به ب امروز است.به در قرن دهم تا  آن یگذارانیاز زمان بن ،شهر

سفارشی  موزه را به طور تا سازدیکننده را قادر م دیبازد و بسیار پیچیده، شرفتهیپ یبا تکنولوژ یبانک اطالعاتدهد. یک بینشی را ارائه می

 بازدید.

Luxembourg City History Museum 

14, rue St-Esprit, L-2090 Luxembourg 

Phone: (+352) 4796-4500, Fax: (+352) 47 17 07 

www.mhvl.lu 

 

 

http://www.findit.lu/
http://www.theatres.lu/
http://www.mhvl.lu/
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 LUXEXPO - exhibition and trade centre 

Luxexpo کند و هدف آن این است که پنجره اقتصادیکار می تجارت در راستای هک است شرفتیجلسات و پبرگزاری  یبرا یپلتفرم 

 اریبس دهد کهرویدادها را تشکیل میاز  یعیوس فیط Luxexpo( باشد. Greater Regionی بزرگتری )کشور لوکزامبورگ و منطقه

 کند.است و همواره خصلت خود در برتری خدمات را حفظ می یتجار یهاشگاهینما زتر اگسترده

Luxexpo 

10, circuit de la Foire Internationale 

L-1347 Luxembourg-Kirchberg 

Phone: +352 43 99 1, Fax: +352 43 99 315 

www.luxexpo.lu 

 

 Museum of Modern Art Grand-Duke Jean (MUDAM ،Musée d’Art Moderne Grand-Duc 

Jean موزه هنرهای مدرن ،Grand-Duke Jean) 

MUDAM ها توجه همه رشته کندیو تالش ماختصاص یافته است که به هنر معاصر در لوکزامبورگ ا است هجزو یکی از بهترین موزه

های هنری باب روز است و از بازتاب دهنده گرایشو برنامه آن  کلکسیونهمه جهان باز است.  یبه رو های آنرا به خود جلب کند و در

 کند.یی تقدیر مالمللنیو ب یمل اسیدر مق دیجد یهنر یهاوهیش

Mudam Luxembourg 

Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 

3, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg-Kirchberg 

Phone: (+352) 45 37 85 1, Fax: (+352) 45 37 85 400 

www.mudam.lu 

 

 Musée Dräi Eechelen )موزه سه بلوط( 

Musée Dräi Eechelen – شده قلعه قلعه، تاریخ، هویت، در محل بازسازیThüngen  فوق العاده  یخیساختمان تارقرار دارد که یک

ن کشور را نشا خیآن بر تار ریتأث نیهمچندهد و های آن نشان میپناهی یک عصر متفاوتی از قلعه را در هر یک از جاندائم شگاهینما است.

در سال  (Burgundiansها )بورگوندیبا تصرف شهر لوکزامبورگ توسط و در زمان  (Middle Agesی )سطقرون و تور از نی. ادهدیم

از  یاری، که بسیو اسناد اصل ءیش 600از  شیب .رسدیم انیبه پا 1903در سال  Adolphe Bridge و با ساخت شودیآغاز م 1443

است  یخیتار یهااز عکس یامجموعهمحل نگهداری  ژه،یاتاق و کی. کندیسته مرا برج هاکلکسیوننشان داده نشده است، تنوع  ها قبالً آن

است. با  یدائم شگاهیعنصر مهم نما کیخود  یبه خود موزه مانساخت خیتار .دهدیم نمایشآن  بیکه قلعه را بالفاصله قبل و بعد از تخر

 شبیه است. ، بسیار1386/1387فاز پایانی گسترش آن در حالت اصلی خود در به این مکان ، ینیرزمیز شکوهمند و معادن هایگالر

Musée Dräi Eechelen 

5, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 43 35, Fax: (+352) 26 43 35 99 

www.m3e.lu 

 

http://www.luxexpo.lu/
http://www.mudam.lu/
http://www.m3e.lu/
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 National Archives (ANL ،Archives Nationales de Luxembourgآرشیو ،)های ملی 

 لیلوکزامبورگ را تشک کشور یخی( حافظه تارNational Archives of Luxembourg, ANLuxلوکزامبورگ ) یمل هایویآرش

 لوکزاکبورگ یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،یمذهب ،یاسیگذشته سی نگهداری شده، گواهی دهنده خیمنابع تار قت،یحق در .دهدیم

 هستند.

Archives Nationales de Luxembourg 

Post Box 6 L-2010 Luxembourg 

Phone: (+352) 2478 66 60, Fax: (+352) 47 46 92 

www.anlux.lu  

 

 National Library (BNL ،Bibliothèque Nationale de Luxembourg)کتابخانه ملی ، 

و  الکترونیکیکتاب  80،000از  یامجموعه یو دارا واقع شده است Jesuit Collegeالج بازسازی شده در ک 1973این کتابخانه از سال 

 نگهبان (National Libraryی )مل کتابخانهاست.  یو هنر یادب یهانهیگنج دارای یک بخش ،مهمتر از همهسوابق و  ونیلیم 1.5از  شیب

مربوط به  اتینشر همچنین شده در لوکزامبورگ و شیرایو ایچاپ شده  اتیام نشرکتابخانه تماین لوکزامبورگ است.  یملچاپی  راثیم

 یکتابخانه علم نیترجامع نیهمچن کتابخانهکند. این جمع آوری می که توسط شهروندان لوگزامبورگ نوشته شده است رایا  لوکزامبورگ

 اقتصاد و حقوق در آن ،یعلوم اجتماعها با تمرکز بر روی شتهیعنی تمام ر ،است این کتابخانه یک دایرة المعارفدر کشور است: موجود 

 اند.شده انیب

National Library 

Bibliothèque Nationale de Luxembourg 

37, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg 

Phone: (+352) 22 97 55 1, Fax: (+352) 47 56 72 

www.bnl.lu 

 

 National Audiovisual Centre (CNA ،Centre National de l’Audiovisuel)مرکز صوتی و تصویری ملی ، 

شد و تحت نظارت وزارت فرهنگ قرار گرفت.  سیتأس 1989است که در سال  ینهاد فرهنگ کی( NAC) ی ملیریو تصو یصوت مرکز

ی دی، به محل جد2007از اواخر سال  این مرکز لوکزامبورگ است. یو عکاس یریوو تص یصوت راثیم ترویجو  تیآن حفاظت، تقو تیمأمور

هم به یک فضای اکتشافی تبدیل شده است. این مرکز مکانی برای نمایش فیلم  و یشگاهینما یفضاو هم به یک  منتقل شده است

(CinéStarlight) مرور اسناد و مدارک ،(Media), است. یعکاس یهاشگاهی( و آزمایعکسبردار )و ویاستود و،یآرش و یک مرکز تخصصی 

Centre National de l’Audiovisuel 

1b rue du Centenaire 

L-3475 Dudelange 

Phone: (+352) 52 24 24 1, Fax: (+352) 52 06 55 

www.cna.public.lu 

 

 

http://www.anlux.lu/
http://www.bnl.lu/
http://www.cna.public.lu/
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 National Literature Centre (CNL ،Centre national de littérature)مرکز ادبیات ملی ، 

CNL ها و که به یک مرکز اجتماعی فرهنگی در کنار کتابلوکزامبورگ است  اتیادب زنده نگه داشتن یبرا یمرکزی و مؤسسه علم کی

دبیات لوکزامبورگ پس ی چاپ شده( در مورد اکیگراف موارد ،یخط یهانسخهدر مورد مدارک و شواهد ) CNLمطالعه تبدیل شده است. 

کند و ارزشی را برای ها را جمع آوری می، و همچنین اسناد مربوط به تاریخ و همچنین تأثیر این ادبیات تحقیق و آن1815از سال 

 کند.ایجاد میدانشمندان و عموم مردم 

Centre national de littérature 

2, rue Emmanuel Servais, L-7565 Mersch 

Phone: (+352) 32 69 55 1, Fax: (+352) 32 70 90 

www.cnl.public.lu 

 

 National Museum of History and Art (MNHA ،Musée National d’Histoire et d’Art موزه ملی تاریخ ،

 و هنر(

 قرار گرفته است. سه سطح که هرکدام مساحتی برابر با یتوجه قابل یو بازساز ، تحت گسترشFish Marketو هنر در  خیتار یمل موزه

 یبرا دیجد ینیزم ریز یهایگالر قابل مشاهده هستند. یاشهیش یوارهاید قیاز طراند که دارند از دل صخره کنده شده مترمربع 700

 کرده است، رییتغ یاکه به طور قابل مالحظه یمیقد ساختمان .رندیگیموزه مورد استفاده قرار م العادههای باستانی خارقکلکسیون شینما

نیز  ینیتزئ یهنرها. ردیگیقلعه را در بر م هایبخش و هاها و سالحها و مدالسکه ،ییقرون وسطا هایکلکسیون با،یز یهنرهاهای بخش

 .شوندیداده م شینما Wiltheim منطقهقرن هفدهم و هجدهم در  یاشراف یهاهمچنان در خانه

Musée National d’Histoire et d’Art 

Marché-aux-Poissons, L- 2345 Luxembourg 

Phone: (+352) 47 93 30 - 1, Fax: (+352) 47 93 30 - 271 

www.mnha.lu 

 

 National Museum of Natural History (MNHN ،Musée national d’histoire naturelle ،خیتار یمل موزه 

 ی(عیطب

دارد و "انسان" را برجسته قرار  Grundمحله بورگ در ممدرن است که در مرکز شهر لوکزا یموزه خانوادگ کی یعیطب خیتار یمل موزه

نشان داده شده  یشناس نیو زم ستیز طیبه تکامل، مح افتهیمختلف اختصاص  یهادر اتاق عتیآن بر طب ریو تأث ی. توسعه انسانکندمی

های به بازدید کننده اطالعاتی در مورد مناظر طبیعی محلی و گونه ،داده یهاگاهیپا نیو همچن یتعامل یاچندرسانه ستمیس کی ت.اس

 دهند.حیوانات و گیاهان می

Musée national d’histoire naturelle 

25, rue Münster, L-2160 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 22 40-1, Fax: (+352) 46 22 40-309 

www.mnhn.lu 

 

http://www.cnl.public.lu/
http://www.mnha.lu/
http://www.mnhn.lu/
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 National Sports and Cultural Centre D’Coque 

در داخل  شود،یشناخته م d'Coqueبا نام  شتری، که ب(National Sporting and Cultural Centreی ملی )و فرهنگ یورزش مرکز

مرکز وکزامبورگ که در جنوب این شهر قرار دارد واقع شده است. هدف از ساخت این های شهر ل، که یکی از محلهKirchbergمنطقه 

 D’Coqueساخته شده بود اضافه شود.  1990( در اواخر دهه Olympic Swimming poolی، این بود که به استخر شنا المپیک )ورزش

از  ،یداخل یورزش یدادهایو رو یتجار یهاشگاهینماکان این منفر را دارد.  8،300تیدر لوکزامبورگ است که ظرف یمحل ورزش نیبزرگتر

 .کندمیزبانی میرا  یو کشت کیمناستیجمله بسکتبال، هندبال، ژ

بوده است. این مرکز  Elton John و Dalai Lamaبرجسته از جمله  یهااز چهره یادیتعداد ز زبانیم D'Coque یمجتمع ورزش

 Games of the Small States of Europeزمان . در ( بود.Fencing world cupی )زربایشمش یجام جهان زبانیم رًایاخ نیهمچن

(GSSE ) مختلف در  یورزش هایساختمانو شنا )ورزش( در  زیم یرو سیتن بال،یبسکتبال، والدر لوکزامبورگ،  2013سالd'Coque 

 برگزار شد.

D’Coque 

2, rue Léon Hengen, L-1745 Luxembourg City 

Phone: (+352) 43 60 60 1 

www.coque.lu 

 

 Philharmonie - Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 

Hall of Grand Duchess Josephine-Charlotte concerts  یاPhilharmonie  توسط معمار فرانسویChristian de 

Portzamparc س و صدا شناAlbert Xu  افتتاح شد.  2005طراحی شده است و در سالPhilharmony  در قلب اروپا درKirchberg 

( Luxembourg Philharmonic Orchestra, OPL) لوکزامبورگ کیالرمونیف ارکسترای برای لوکزامبورگ قرار دارد و نه تنها خانه

 کیالرمونیف ر،یاخ یهادر سال کندهای موسیقی ماهر را میزبانی میالمللی و گروهها مشهور بیننوازاست بلکه همچنین دیگر ارکسترها و تک

(Philharmonic )" به temple of classical music(کیکالس یقیمعبد موس)ی بزرگتر )و منطقه کشور ،تختی" پاGreater 

Region )شده است. لیتبد 

Philharmonie Luxembourg 

1, place de l’Europe, L-1499 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 02 27 - 1, Fax: (+352) 26 02 27 - 990 

www.philharmonie.lu 

 

 Post and Telecommunication Museum )موزه پست و مخابرات( 

 ،مهرهای پستیو  یمیاسناد قد ،یخیاز لوازم تار یاگستردهپست و مخابرات در لوکزامبورگ است. مجموعه  خچهیدهنده تارموزه نشان  نیا

 نی کلکسیوموزه دارا ن،ی. عالوه بر ادهدیارائه م مخابرات یتکنولوژ شرفتیپست و پ یاجتماع تیاهم را از یجالب نشیها، بها و عکسمدال

 از تمبرها است. یتوجه ابلق

Post and Telecommunication Museum 

Coin Place de la Gare, Rue d’Epernay 

http://www.coque.lu/
http://www.philharmonie.lu/
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L-1015 Luxembourg 

Phone: (+352) 40 88 72 55, Fax: (+352) 40 88 72 56 

www.postmusee.lu 

 

 Rotondes 

 معاصر یقیهنر، موس مینههایی را در زبرنامه Rotondesلوکزامبورگ است.  راه آهن ستگاهیشامل دو موتورخانه در ا ییاستثنا تیسا نیا

 کند.را میزبانی می نیهمه سن یبرا یآموزش یهاو کارگاه یمشارکت یهااز پروژه یادیانواع ز نیو همچن ،یتجسم یو هنرها

Rotondes 

Place des Rotondes, L-2448 Luxembourg 

B.P. 2470, L-1024 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 62 20 07 

www.rotondes.lu 

 

 Théâtre des Capucins 

داده  یرا در خود جا Capuchin یسایکلCapuchin (Capuchin Theatre )تئاتر  یکنون یها، ساختمان1795تا  1623سال  از

 ییواو نان ییلحه و فروشگاه مواد غذاانبار اس کیشدند، از آنجا به عنوان  ریدستگ سایانقالب فرانسه در کل نیورهای نکهیاز ا پس. بودند

صومعه به  یمیقد یسای، کل1964و  1869 یهاسال نی. بقرار گرفت یشهردار در اختیارساختمان  نیا 1867سال  در .شدیاستفاده م

 داتیخود و تول داتیتول Capuchinکامل، تئاتر  یمورد استفاده قرار گرفت. پس از بازساز (Municipal Theatreی )عنوان تئاتر شهردار

 است. یصندل 269 یاراافتتاح شد و د 1985تئاتر در سال  نی. اکردیرا ارائه م یالمللنیب

Théâtre des Capucins 

9 place du Théâtre, L-2613 Luxembourg 

Phone: (+352) 4796-4054, Fax : (+352) 465065 

www.theatres.lu 

 

 Tram and Bus Museum )موزه تراموا و اتوبوس( 

های کننده از کنار اقالم نمایشی همچون یک ارابه اسبی تاریخی، واگنبازدید افتتاح شد. Hollerichدر محله  1991در سال  موزه نیا

دهنده توسعه حمل و نقل تعدد نشانها و اسناد معکسکند. های تاریخی عبور میها و همچنین یونیفرمهای اتوبوسقدیمی تراموا و مدل

 است. 1875از سال  یشهر

Tram and Bus Museum 

63, rue Bouillon, L-1248 Luxembourg 

Phone: (+352) 4796-2385, Fax: (+352) 29 92 09 

www.autobus.lu 

 

 

http://www.postmusee.lu/
http://www.rotondes.lu/
http://www.theatres.lu/
http://www.autobus.lu/
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 Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 

و  یپس از پنج سال بازساز (Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourgی شهر لوکزامبورگ )هاموزه هنر

 خود را ییهاینقاش ای ازمجموعه بخصوصشده است تا  یطراح یطور دیشد. موزه جد ییعموم مردم بازگشا یبرا 2010مه  1در  لیتکم

قرار دارد  ی. مجموعه موزه در پارکخریداری شده است، بازتاب دهد 19و  18ثروتمند در قرن  یخصوص هایکلکسیونرکه در ابتدا توسط 

 ترین طراحان زمان خود بوده طراحی شده است.که یکی از برجسته ،Édouard Andréی که توسط معمار فرانسو

Villa Vauban 

18, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg 

Phone: (+352) 4796-4900 

www.villavauban.lu 

 و ورزش سالمت 

 گلف در لوکزامبورگ ینیگلف و م 
موضوع لوکزامبورگ را به مقصد  نیقرار دارند. ا گریکدیاز  چند کیلومتریاست که در فاصله  ییبایگلف ز یهانیزم یدارا لوکزامبورگ

با یکدیگر تفاوت  هازمینحال  نیوجود دارد و در عطی کردن  یبرا یکم مسافتکرده است:  لیتبد لف در تعطیالتبازی گ یبرا یآلدهیا

 یمتعدد گلف ینیم یهانیزم ن،ی. عالوه بر ادهندیارائه م Par 5یا  Par 3 ،Par 4 نیرا ب یفیگلف خودشان ط یهاباشگاهزیادی دارند. 

را ارائه  مانع و هم تعلیق همبه شما  های مسطحچمن نیادریاچه آب،  و چمن ناهموار، سطل ماسهدر میان در سراسر کشور وجود دارد. 

 های گلف آماتور نیز دارند که ممکن است چوب گلف را نیز خودشان فراهم کنند.های گلف زمینبرخی باشگاه .دهندیم

Golf and Country Club Christnach: 

Am Lahr, L-7641 Christnach, Phone: (+352) 87 83 83 

www.golfclubchristnach.lu 

 

Golf Clervaux: 

Mecherwee, L-9748 Eselborn / Clervaux 

Phone: (+352) 92 93 95 

www.golfclervaux.lu 

 

Golf Club Grand Ducal Senningerberg: 

1, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Phone: (+352) 34 00 90 1 

www.gcgd.lu 

 

Golf du Luxembourg Junglinster: 

Domaine de Belenhaff 

L-6141 Junglister 

Phone: (+352) 78 00 68 1 

www.golfdeluxembourg.lu 

 

http://www.villavauban.lu/
http://www.golfclubchristnach.lu/
http://www.golfclervaux.lu/
http://www.gcgd.lu/
http://www.golfdeluxembourg.lu/
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Golf Eischen-Gaichel: 

Rue d’Eischen, L-8469 Gaichel 

Phone: (+352) 39 71 08 

www.golfgaichel.com 

 

Kikuoka Country Club Canach: 

Scheierhaff 

L-5412 Canach 

Phone: (+352) 26 35 41 

www.kikuaka.lu 

 

Lux golf center Kockelscheuer: 

18, route de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer 

Phone: (+352) 26 48 08 74 

www.luxgolfcenter.com 

 

Mini-Easy-Golf: 

26, avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains 

Phone: (+352) 23 66 75 75 

www.mondorf.info 

 

Minigolf Berdorf: 

5, Am Maartbesch, L-6552 Berdorf 

Phone: (+352) 79 06 42 

www.minigolf-berdorf.lu 

 

Minigolf Clervaux: 

42, Klatzewee, L- 9714 Clervaux 

Phone: (+352) 92 00 72 

 

Minigolf Consdorf: 

33, rue Burgkapp, L-6211 Consdorf 

Phone: (+352) 79 02 71 

www.campconsdorf.lu 

 

Minigolf Echternach: 

Centre récréatif 

Echternach 

Phone: (+352) 72 86 60 

 

Minigolf Fuussekaul: 

4, Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid 

Phone: (+352) 26 88 88 

www.fuussekaul.lu 

 

http://www.golfgaichel.com/
http://www.kikuaka.lu/
http://www.luxgolfcenter.com/
http://www.mondorf.info/
http://www.minigolf-berdorf.lu/
http://www.campconsdorf.lu/
http://www.fuussekaul.lu/
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Minigolf Luxembourg: 

Vallée de la Pétrusse, Luxembourg ville 

Phone: (+352) 22 85 30 

 

Minigolf Remich: 

Quai de la Moselle, L-5333 Remich 

Phone: (+352) 23 66 93 63 

 

Minigolf Vianden: 

42, Rue Victor Hugo, L-9414 Vianden 

Phone: (+352) 83 48 88 

 

 یآب معدن هایچشمه شنا و یاستخرها 
 یرابلذت ببرید.  های آزاد و یا سرپوشیدهلوکزامبورگ در محیط فراوان یهاتخراس از با،یز شیکم و ب یآب و هوادر هوای بارانی یا هرگونه 

 آمده است: ریشنا در ز یاستخرها نیباتریلذت بردن از شنا با فرزندان و دوستان خود، ز

 Centre de Relaxation Aquatique “Badanstalt”: www.vdl.lu 

 Swimming Pool Luxembourg-Bonnevoie: www.vdl.lu 

 Les Thermes at Strassen: www.lesthermes.net 

 Centre National Sportif et Culturel d’Coque: www.coque.lu 

 Pidal at Walferdange: www.Pidal.lu 

 Mondorf Domaine Thermal: www.Mondorf.lu 

 Escher Schwemm – Les Bains du Parc: www.Esch.lu 

 Centre National « An der Schwemm » at Bettembourg: www.an-der-schwemm.lu 

 Centre Aquatique de Mersch Krounebierg: www.krounebierg.lu 

 Centre Aquatique « Aquanatour » at Hosingen: www.aquanatour.lu 

 PIKO- Swimming Pool Kordall Rodange: www.piko.lu 

 Swimming Pool Beaufort: www.campingplage.lu 

 Syrdall Schwemm at Niederanven: www.syrdall-schwemm.lu 

 Den Nordpool at Colmar-Berg: www.nordpool.lu 

 

 

http://www.vdl.lu/
http://www.vdl.lu/
http://www.lesthermes.net/
http://www.coque.lu/
http://www.pidal.lu/
http://www.mondorf.lu/
http://www.esch.lu/
http://www.an-der-schwemm.lu/
http://www.krounebierg.lu/
http://www.aquanatour.lu/
http://www.piko.lu/
http://www.campingplage.lu/
http://www.syrdall-schwemm.lu/
http://www.nordpool.lu/
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 سیتن 
"Fédération Luxembourgeoise de Tennis "باشگاه وابسته دارد. 54و در حال حاضر  ایجاد شد 1946مه  14 ختاری در 

Fedération Luxembourgeoise de Tennis 

Boulevard Hubert Clément, L-4064 Esch-sur-Alzette 

Phone: (+352) 57 44 701 

www.flt.lu 

 یکوهستان یسوار دوچرخه و دوچرخه یتورها 
 یهادوچرخهبرای  نیاند و به همها آسفالت شدهنرا دارد. همه آ مخصوص دوچرخه سواری یرهایاز مس یعیوس فیطدارای  لوکزامبورگ

در  یسواردوچرخه یتورها نیهمچندهند. دوچرخه اجاره میاز مؤسسات در لوکزامبورگ  یاریقابل استفاده هستند. بسنیز  یکیالکترون

 شیب یبا طول کل یکوهستان یسوارخهدوچر هایی از مسیرهای. لوکزامبورگ از شبکهنیز وجود دارندمناظر  ای یروم یهارانهیها، وتاکستان

مسیرهای دوچرخه سواری سخت هستند.  یلیاز آسان تا خهای خاکی و جنگلی شامل مسیرهایی راه نیبرخوردار است. ا لومتریک 500از 

کند. ایز میها را از تورهای دوچرخه سواری کالسیک متمهای خاصی دارند که آنکنند ویژگیها عبور میکوهستانی که از میان جنگل

 یبرا زیانگجانیراه ه کی یکوهستان ی. دوچرخه سواردهندیاجاره م گیهفت ایروزانه به صورت را  یکوهستان یهامؤسسه دوچرخه نیچند

 های رایج تمایز زیادی دارد.لوکزامبورگ است که با روشکشف 

www.pistescyclables.lu 

www.velospisten.lu 

www.bikemap.net 

www.veloh.lu 

www.biketours.lu 

 (NORDIC WALKINGروی )پیاده یرهایمس 
 نیاز ا ی. برخشوندیم یمنته کنندهرهیدر سراسر کشور پراکنده شده است که به مناظر خ بایالعاده زفوق یروادهیپ یرهایاز مس یاریبس

ر د یمرز نیب یبایالعاده زفوق یروادهیپ یرهایمس یعنی) روندیم زیبلکه فراتر ن کند،ینه تنها از لوکزامبورگ عبور م یروادهیپ یرهایمس

 60 ای یلومتریک 50 ،یلومتریک 40 گسترده یروادهیپ یرهایاز مس توانندیسواران مدوچرخه ن،یلوکزامبورگ(. عالوه بر ا یعیطب یهاکارپ

 ریوجود دارد( مس رهایمس نیکردن شب در ا ی)امکان سپر کنندیعبور م یعیمناظر طب ایمختلف  یگردشگر یهاکه از مکان یلومتریک

 .کنندیم یدسته بند ریبر اساس نوع مس ایرا بر اساس منطقه و  یرو ادهیپ یرهایمختلف مس یروادهیپ یها. نقشهدننخود را انتخاب ک

 Nordic .انداختصاص داده شده (power walking) تند یهایروادهیپ یبرا ژهیدارد که به طور و یروادهیپنج پارک پ لوکزامبورگ

Walking  استفاده  عتیکشف طب یزمان برا نیشده است، پس چرا از هم لیتبد یینوران اروپاراه نیها در بورزش نیتراز محبوب یکیبه

اند که از آسان مشخص شده اهیقرمز و س ،یآب یهادر سراسر لوکزامبورگ توسط رنگ Nordic Walking یبرا ریمس 18از  شیب م؟ینکن

شروع  یرا برا یرو ادهیپ یهایدستچوب نی. بنابراشوندیتپه( را شامل م یاو دار یطوالن یرهایکوتاه و مسطه( تا دشوار )مس یرهای)مس

 .ریبه دست بگ وردهدست نخ عتیطب کی انیاز م یروادهیپ کی

http://www.flt.lu/
http://www.pistescyclables.lu/
http://www.velospisten.lu/
http://www.bikemap.net/
http://www.veloh.lu/
http://www.biketours.lu/
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 اند:شده یبنددر پنج پارک دسته رهایمس نی. ادهدیمختلف را ارائه م ریمس Nordic Walking 16لوکزامبورگ به عالقمندان  کشور

 Nordic Walking Parc Uewersauer 

 Nordic Walking Parc Klierfdall 

 Nordic Walking Parc Ourdall 

 Nordic Walking Parc Mëllerdal 

 Nordic Walking Parc Miselerland 

 

 صخره نوردیو  ماجراجویی یهاپارک 
. دهدیارائه م مسیرهای طناب نوردیو دی صخره نور یوارهاید ،ییماجراجو یهااز پارک یالوکزامبورگ مجموعه جان،یعالقمندان به ه یبرا

 کنندیپست به پست عبور م از از درخت به درخت و صخره نورداناست.  عضو نیجوانتر یکل خانواده، حت یبرا تیفعال کی طناب نوردی

همواره  عت،یدر طبچه و  چه در دیوارهای صخره نوردی ،صخره نوردی. روندبه سطوح مختلفی میطناب  ومختلف  استفاده از تجهیزاتبا  و

با سطوح مختلف دشواری را  ییهادر لوکزامبورگ دوره ییماجراجو یها. پارکشودیانجام م یاحرفه یتحت نظارتی منیحداکثر ابه منظور 

 دهند.ارائه می

 Adventure Island 

Chemin vers Rodenhof, L-6479 Echternach 

Phone:(+352) 26 27 66 400 

www.youthhostels.lu 

 

 Adventure Park Heiderscheid 

Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid 

Phone: (+352) 80 48 85 41 

www.klammschoul.lu 

 

 Adventure Park Indian Forest 

Bildchensbësch, Vianden, 

Phone: (+352) 83 42 57 1 

www.vianden-info.lu 

 

 Climbing at the Youth Hostel Echternach 

Chemin vers Rodenhof, L-6479 Echternach 

Phone: (+352) 72 01 58 

www.youthhostels.lu 

 

 Climbing wall d’Coque 

2, rue Léon Hengen, L-1745 Luxembourg City 

Phone: (+352) 43 60 60 777 

www.coque.lu 

http://www.youthhostels.lu/
http://www.klammschoul.lu/
http://www.vianden-info.lu/
http://www.youthhostels.lu/
http://www.coque.lu/


 

 های مورد عالقهها و سازمان: باشگاه38فصل 

620 

 

 Mamm’out Outdoor Sports Centre 

1, Beim Steebroch, L-9570 Merkholtz 

Phone: (+352) 49 52 61 06 2 

www.mammout.be 

 

 Parc Le’h Adventures Dudelange 

Rue de la Forêt, L-3471 Dudelange 

Phone: (+352) 621 50 00 02 

www.aventure.lu 

 

 Rock climbing Berdorf 

Wanterbach, Berdorf, 

Phone: (+352) 24 78 68 00 

www.emwelt.lu 

 

 یآب یهاورزش 
از  یاری. بسدیآیبه حساب م یآب یهاورزش نیتمر یمکان ثابت برا کیبه عنوان  ار،یبس یهاو رودخانه هااچهیلوکزامبورگ با داشتن در

 یرو یاسک یهاانجام کالس یبرا آلدهیا ی، محلMoselle یعنیرودخانه لوکزامبورگ  نیمناسب هستند. بزرگتر یقرانیقا یها برارودخانه

 یریگیوجود دارد. در ضمن، عالقمندان به ماه یغواص نیتمر یمکان برا کی نیاست. در اوکزامبورگ همچن قیبا قا یارآب و موج سو

 تفاده کنند.است اس اختصاص داده شده یریگیاز رودخانه که به طور خاص به ماه ییهاو بخش اچهیدر نیاز چند توانندیم

 Canoe and kayak Dillingen 

10, rue de la Sûre 

L-6350 Dillingen 

Phone: (+352) 86 91 39 

www.outdoorfreizeit.lu 

 

 Canoe and kayak Lultzhausen 

Rue du Village, 

L-9666 Lultzhausen 

Phone: (+352) 26 95 05 66 

www.ardennes-lux.lu 

 

 Diving Lultzhausen 

Lac de la Haute-Sûre 

L-9665 Lultzhausen 

Phone: (+352) 24 78 64 91 

www.basenautique.lu 

 

 

http://www.mammout.be/
http://www.aventure.lu/
http://www.emwelt.lu/
http://www.outdoorfreizeit.lu/
http://www.ardennes-lux.lu/
http://www.basenautique.lu/
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 Fishing in the rivers bordering Germany 

51-53, rue de Merl 

L-2146 Luxembourg ville 

Phone: (+352) 26 02 86 1 

www.eau.public.lu 

 

 Fishing on inland rivers 

51-53, rue de Merl 

L-2146 Luxembourg ville 

Phone: (+352) 26 02 86 1 

www.eau.public.lu 

 

 Fishing on the Vianden reservoir 

1a, rue du Vieux Marché 

L-9419 Vianden 

Phone: (+352) 26 95 05 66 

www.ardennes-lux.lu 

 

 Fishponds Boulaide 

Rue de l’Étang, 

L-9640 Boulaide 

Phone: (+352) 99 33 26 

 

 Fishponds Pétange 

200, rue d’Athus, 

L-4710 Pétange 

Phone: (+352) 23 65 14 58 

 

 KanuRaft 

86, rue de Steinsel 

L-7254 Bereldange 

Phone: (+352) 69 14 30 628 

www.kanuraft.eu 

 

 Sailing Echternach 

Echternach 

Phone: (+352) 72 04 57 

www.mullerthal.lu 

 

 Water sport Moselle 

Ehnen / Phone: (+352) 26 74 78 74 

www.region-moselle.lu 

 

 

http://www.eau.public.lu/
http://www.eau.public.lu/
http://www.ardennes-lux.lu/
http://www.kanuraft.eu/
http://www.mullerthal.lu/
http://www.region-moselle.lu/
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 Water ski and Banana boat at the Sûre Lake, 

Rosport 

Phone: (+352) 73 03 36 

www.mullerthal.lu 

 

 Windsurfing and sailing Lultzhausen 

Lac de la Haute-Sûre 

L-9665 Lultzhausen 

Phone: (+352) 24 78 64 91 

www.basenautique.lu 

 

 های گوناگونورزش 
 

 Ballooning 50° Nord 

15, Dikricherstrooss, 

L-9455 Fouhren 

Phone: (+352) 84 90 27 

www.ballooning-50-nord.lu 

 

 Cross country skiing Hosingen 

10, Op der Hei, 

L-9809 Hosingen 

 

 Cross country skiing Weiswampach 

Weiswampach 

Phone: (+352) 26 90 01 10 

 

 General aviation Luxembourg 

Route de Trêves 

L-1110 Luxembourg City 

 

 Glider flying Useldange 

Op der Hoh, 

L-8707 Useldange 

Phone: (+352) 23 63 81 17 

www.clvv.lu 

 

 Horse-riding “Parc Naturel de la Haute-Sûre” 

15, route de Lultzhausen 

L-9650 Esch-sur-Sûre 

Phone: (+352) 89 93 31 1 

www.naturpark-sure.lu 

http://www.mullerthal.lu/
http://www.basenautique.lu/
http://www.ballooning-50-nord.lu/
http://www.clvv.lu/
http://www.naturpark-sure.lu/
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 Ice skating rink 

87, Grand-Rue 

L-6310 Beaufort 

Phone: (+352) 83 60 99 302 

www.patinoire-beaufort.lu 

 

 Indoor ice skating rink 

Kockelscheuer 

42, route de Bettembourg 

L-1899 Kockelscheuer 

Phone: (+352) 46 74 65 

 

 Karting track Mondercange 

Rue de Limpach 

L-3932 Mondercange 

Phone: (+352) 37 90 01 

www.kart.lu 

 

 New Spirit Hot-Air Ballooning with inaugural flights 

Route de Luxembourg 

L-5670 Altwies 

Phone: (+352) 40 62 71 

www.newspirit-balloons.lu 

 

 Parachuting Noertrange air-field 

Noertrange 

Phone: (+352) 661 51 15 40 

www.cerclepara.lu 

 

 Paragliding at the “Gringlay” 

Gringlay 

Lipperscheid 

www.cumulux.lu 

 

 Skylines Balloons Junglinster 

L-6101 Junglinster 

Phone: (+352) 78 90 75 1 

www.skylines.lu 

 

 Ulm airfield Medernach 

Ferme du Kitzebur 

L-7634 Medernach 

Phone: (+352) 87 94 66 

www.aeroplume.lu 

http://www.patinoire-beaufort.lu/
http://www.kart.lu/
http://www.newspirit-balloons.lu/
http://www.cerclepara.lu/
http://www.cumulux.lu/
http://www.skylines.lu/
http://www.aeroplume.lu/
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www.amcham.lu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  39 فصل
  امنیت
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 امنیتی عمومی یهاهیتوص 
 و اضطراری یسیدر جهان است و خدمات پل زانیم نیکمتر انیدر مدر این کشور، امن است. سطح جرم  اریو کار در لوکزامبورگ بس یزندگ

 دارد.جو دهکده مانند  کیامن هستند و کل کشور  هاابانیوجود دارد. خ یدرجه اول

 ریز یهاهیوص. تهای الزم را در خانه، هنگام سفر، بیرون از خانه و غیره رعایت کنندهم باید مراقب باشند و احتیاط اما با این وجود، افراد باز

 مواردی را که به نظر شما الزم است، اجرا کنید.و  دیرا مطالعه کن موارد نیمورد ارائه شده است. ا نیکمک به شما در ا یبرا

 ایمنی شخصی یراهنما 
 نکات کلی

 .ها، به سرقت خیابانی اختصاص دارد، به همین دلیل احتمال اینکه شما مورد سرقت قرار بگیرید، بسیار کم استاز تمام جرم %4از  کمتر

داشته است. اندکی  شیافزا ،یدر طول فصل گردشگر ژهیبه و ،یابانیدر لوکزامبورگ، سرقت خ یقربان کیشدن به  لیتبد احتمال کمبه رغم 

شوند. میهای خیابانی ها و یا دزدبرقربانی جیبگاهی  ها پرت است،اند و یا حواس آنآید راه خود را گم کردهبه نظر میرا گردشگرانی که ظاه

اید بها امنیت کمتری دارند و با این حال، در زمان تاریکی این پارکامن هستند.  دارد که در طول روز جذابیو  بایز یهالوکزامبورگ پارک

تر است. امن ،گریبزرگ د یاز شهرها یاریاز بس مچنان، لوکزامبورگ هنسبیبه طور  ها در صورت تنها بودن اجتناب کرد.ر آنزدن داز قدم

 شود:یماز محل کار ارائه  /به  ژهیبه و گردش،ها به هنگام آن یهاهمه مهاجران و خانواده یبرا ریز یهاییوجود، راهنما نیبا ا

 همراه  یهاساعت، تلفن مت،ی. اقالم جذاب مانند جواهرات گران قه آن احتیاج دارید، همراه خود نداشته باشیدبیشتر از پولی که واقعا ب

 تا حد امکان خارج از دید قرار دهید.را از  رهیو غ

 اری کنید.نگهدخود را به صورت جداگانه  یاعتبار یهاو کارت دسته چک. دیخود را با هم حمل نکن مدارک شناساییخانه و  یهادیکل 

 مقادیر پولی زیاد را تقسیم کنید. .تمام وسایل ارزشمند خود را درون یک کیف یا جیب قرار ندهید

 باشد. رید ایزود  یلیخصوصا اگر خ د،یکن یزیرخود را برنامه ریمس 

 .از مناطق خلوت دوری کنید 

 دوست. ایهمکار  کیبا  حًایترج د،یو هدفمند قدم بردار نانیو با اطم د،یمراقب باش ،حواستان جمع باشد 

 برها استفاده نکنید.از مناطق شلوغ و دارای نور کافی عبور کنید، از میان 

 فضای و ها از وسط پیاده رو راه بروید و از کنار بوته است، خلوت ابانیاگر خ باشد. کینزد گرانیکه به د دیرا انتخاب کن ییرهایمس

 دتان نگاه کنید تا افرادی که به دنبال زنهای خیابانی هستند مزاهمتان نشوند. به روبروی خو .ها عبور نکنیدخالی ساختمان

 آن را به صورت ضربدری روی دوش  کیف رودوشی دارید،گر با بازوی خود نگه دارید. ا و محکم، ایمنخود را به صورت  یدست فیک

 های کوچک را زیر کت قرار دهید.در صورت داشتن کت، کیف .خود بیاندازید

 دیاز خودتان دفاع کن را خارج از جیب نگه دارید تا به صورت آزادانه بتوانیدخود  دست. 
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 ها را بشناسید.ها نشوید و افراد را سوار ماشین خود نکنید، مگر اینکه به خوبی آنسوار ماشین غریبه 

 .برای محافظت از اموال خود، خود را در معرض خطر قرار ندهید 

  هستند. گرانیکه د دیبرو ییبه جا دینک یسع ،به دردسر افتادیاگر 

 ،سعی کنید همراه خود پول خرد داشته باشید تا در صورت . را همراه خود داشته باشید یشخص زنگ خطر حمله کی در صورت امکان

 یهاکمک یبرا 112و  سیپل یبرا 113) ی اضطراریهافراموش نکنید که تماس. های همگانی استفاده کنیدنیاز، بتوانید از تلفن

 د!هستن گانی( رایپزشک

 

 نکات گردش با حمل و نقل عمومی

 .حواستان جمع باشد. نزدیک افراد دیگر و راننده بنشینید 

 از نشستن در یک کوپه خالی اجتناب کنید.در قطارها ، 

  شود.ن یا راننده میترمز اضطراری را فعال کنید، این کار باعث جلب توجه سریع نگهبا گرفتید،اگر شما در قطار مورد حمله قرار 

 ها هستند.ها یکی از موارد مورد عالقه دزدتاپلپ –ها مراقبت کنید تاپای از لپبه صورت ویژه 

 

 نکات گردش با ماشین

  که  اگر کسی شما را تا خانه رساند، از راننده درخواست کنید تا زمانی. سوار ماشین بشوید د،یشناسیکه م یافراد ایفقط با دوستان

 شوید، صبر کند و سپس برود.وارد خانه میشما 

 دیها را قفل کنو درب دینگه دار و سانروف را بسته هاشیشهبه خصوص در شب،  ،هستید نیکه در ماش یهنگام. 

  خارج از دید قرار دهید.با ارزش را  اءی. اشدیپنهان کن یصندل ریز ای داشبورددر صورت امکان، تلفن همراه خود را در 

 بروید. سیپل ستگاهیا ای دیمرکز خر به سمت یک مکان شلوغ مانند بار، ،کندکسی شما را تعقیب میکه  دیکنیاگر فکر م 

 های کمک 112 )پلیس( / 113تماس با  ی. از تلفن همراه خود برادی، متوقف نشوو متوجه حادثه یا تصادفی شدید دیاگر تنها هست

 .یا به دنبال کمک برویدو  دیاستفاده کن )پزشکی(

 ا روسایل با ارزش هرگز  ماشین خود را قفل کنید.. باشدمکانی را انتخاب کنید که از روشنایی کافی برخوردار می ،کردن هنگام پارک

ز قبل ا. در صورت امکان، ها را در صندوق عقب قرار داده و آن را قفل کنیدآن ،هستید اگر مجبور - در ماشین ترک نگذارید و بروید

ای ید. چراغ قوهداشته باش ها را آماده، کلیدعیخروج سربرای . نهایی برسید، این وسایل را در صندوق عقب قرار دهیداینکه به مقصد 

 جیبی را همراه با خود داشته باشید.
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 .ماشین خود را در شرایط خوبی نگه دارید و سعی کنید که در باک ماشینتان، مقدار زیادی  عضو یک سازمان تعمیر خودرو باشید

 وخت وجود داشته باشد.س

 

 ایجاده خشم اجتناب و مقابله با

ترین که مهم نیآوردن ا ادیو به  توانید با پذیرش نقوص دیگرانمیاست. شما  رانندگانهمه  یمشکل رو به رشد برا کی"  ایجاده خشم "

 خطر رویارویی با چنین مواردی را به حداقل برسانید.  ،مهارت در رانندگی، ایمنی است

خود را با  ری. مسکنندمش خود را حفظ میآرا ،دیگر رانندگانخود و رفتار  حالتهستند که بدون در نظر گرفتن  یرانندگان کسان نیهترب

 برهانید.روزمره  یهااسترس خود را از ،عازم شدن برای سفر. قبل از دیرا صرف کن یادیو زمان ز دیکن یزیدقت برنامه ر

 

 ا کردن هستند:رانندگانی که به دنبال دعو

 .رفتار و طرز برخورد آرامی داشته باشد 

 کنید. یریجلوگی از تماس چشم 

  رقابت و مسابقه نپردازید.هرگز به 

 ای دیگر، از ماشین خود خارج نشوید.هرگز برای درگیری با راننده 

 دوری کنید.بالقوه  هایییارویاز رو دیکن یسع شهیهم 

 مانند  یمکان عموم کیو به دنبال  ش خود را حفظ کنیدآرام ،کند را از خود دور کنیدله میکسی که به شما حم دیتوانیاگر شما نم

 که اوممکن است  گرانیحضور د - دیبمان یباق هینقل لیاز وسا ی، با گروهدر غیر اینصورت. دیباش دیمجتمع خر ای یمنطقه خدمات کی

اجرا تواند به خوبی شاهد مقرار بگیرید، در اینصورت راننده می ونیکام ای اتوبوس کیدر مقابل  دیکن ی. در بزرگراه سعرا فراری دهد

 باشد.

 

های ماشین ها اطمینان حاصل کنید. برای جلب توجه دیگران چراغها و باال بودن شیشهرا مجبور به توقف کردند، از قفل بودن دراگر شما 

 را خاموش / روشن کنید و بوق بزنید.

 .دیکن از آن استفاده د،یاگر شما تلفن همراه دار ماشین دیگر را بردارید و در اسرع وقت با پلیس تماس بگیرید. شماره ثبت ایشماره پالک 

 

 ای که از پشت به ماشین شما چسبانده است:راننده

 تان را افزایش دهید.جلویی نیشما و ماش نیب یفاصلهو  به آرامی سرعت خود را کم کنید 



 

629 

 ید و اجازه دهید متخلف )راننده پشتی( سبقت بگیرد.سرعت خود را ثابت نگه دار 

  شاید رفتن به پمپ بنزین و یا دو بار دور زدن در میدان فکر خوبی باشد. –خارج شوید از جاده  پیدا کرد،اگر مشکل ادامه 

 "ترمز گرفتن برای هشدار به راننده پشتی بدتر نکنید. —هیچ وقت وضعیت را با "تست ترمز 

 

 کند:خط عوض میکسی که دائمًا 

  کند، کنار بروید تا او رد شود.مشاهده کردید که دائمًا و به سرعت خط عوض میرا  نیماش کیاگر 

 کار خود را انجام دهد، سعی کنید که دخالت  دی، اجازه دهعبور کند کیتراف از تا بتواند دائمًا خط عوض کندخواهد یم یاگر کس

 نکنید.

 خانه تیامن 
 توانم انجام دهم؟خانه خود را بیشتر کنم، چه کاری می که امنیتبرای این

 را بدون مراقبت خانه خود  یهادیکلها اطمینان حاصل کنید. ها و پنجرهخواب، از قفل بودن درقبل از ترک خانه و یا رفتن به رخت

 ها برچسب نزنید. اگر کلیدی را گم کردید، قفل را عوض کنید.رها نکنید و به آن

  آتش و زنگ خطر خانه خود را بررسی کنید.هشدار دهنده  یهایباتر کباریماه  6هر 

 ا که از اجسام کوچک و بشود یم هی. توصها را ثبت کنیدآن الیو شماره سر دیقلم ماوراء بنفش عالمت بزنخود را با ارزش  موارد با

 نگهداری کنید.جعبه امن  کیها را در عکس نیاعکس گرفته و  ارزش

  ه های پست( استفاداز صندوق پستی )در اداره د،یکنیم افتیدر یادیز هاینامه. اگر دیکن یخوددار یخارج یاز صندوق پستاز استفاده

 کنید.

 تا حد امکان مشخصات محل اقامت خود را فاش نکنید.. جلوی در ورودی به نمایش نگذارید نام خود را در 

 

 توانم انجام بدهم؟هایی مید، چه کاربرای به حداقل رساندن امکان آتش سوزی در خانه خو

 را خاموش  یگاز ای یکیالکتر لیهمه وساها اطمینان حاصل کنید. خواب، از خاموش بودن سیگارقبل از ترک خانه و یا رفتن به رخت

 .دیکن

  دینکش گاریس خوابرختهرگز در 

 های آنان را تعویض کنید.باتریدر سال  بارکی. حداقل دیکن یها را بررسو هر ماه آنهای دود نصب کنید دهندهتشخیص 
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 بل و مواد قا ترک نکنیدرا بدون مراقبت  های روی گازتابهماهیکنند. هرگز  یکودکان در آشپزخانه بازکه  دیاجازه نده ،یهنگام آشپز

ازید چه مرطوب روی آن بیاندپار تابه را روی آن بگذارید و یکدر ماهی، تابه آتش گرفتماهی. اگر دیدور نگه دار اجاق گازاحتراق را 

بر روی آتش پخت هرگز کنید.  تابه را تا زمان خنک شدن رهاماهی. دیرا خاموش کن رت، و منبع حراهای آتش خاموش شوندشعله تا

 .دیاستفاده کن ویکروویدر اجاق ما دیی. فقط از ظروف مورد تاو پز آب نریزید

 اصل ها اطمینان حها اطالع داشته باشید، از شارژ بودن آنداری آناز محل نگه. اشته باشیدنشانی ددر خانه به تعداد کافی کپسول آتش

 ها را بلد باشید.کنید و نحوه استفاده از آن

 

 زنند، چه کار کنم؟در مورد افراد غریبه و پرسه زنانی که زنگ خانه را می

 ت درب استفاده کنید.همیشه هنگام جواب دادن به افراد و باز کردن درب، از زنجیر پش 

  کنند.میها درخواست کمک اگر آن ژهیبه و د،یباش بهیافراد غرمراقب 

 ها تماس بگیرید.خودتان برای آند. در صورت لزوم، نتلفن شما استفاده کنکه افراد غریبه از  دیاجازه نده 

 زند، با پلیس تماس بگیریدافرادی را دیدید که به صورت مشکوکی پرسه میگر شما ا. 

 

 هایی که من در تعطیالت هستم و خانه من خالی است، چه کار کنم؟در زمان

 های منظم را تا زمان برگشت، لغو کنید.لیتحو 

  بردارند. یکنند و نامه را از صندوق پست یبررس شما راکه خانه  دیبخواه خود مورد اعتماد گانیهمسا ایاز همکاران 

 کنند نصب کنید.ا روشن یا خاموش میها رهایی که به صورت خودکار چراغکلید 

  ها اطالع دهید.اید، غیبت خود را به آنکردهشرکت نگهبان را استخدام  کیاگر شما 

 اید.در صندوق صوتی خود، بیان نکنید که به تعطیالت رفته 

 توانم انجام دهم؟یم یچه کار، محافظت از فرزندانم در خارج از منزل یبرا 

  ها را از مدرسه ببرند.توانند آناطالع دهید که چه کسانی می خود انمدارس فرزندبه مسئوالن 

 الی ها باید در مورد خطرات احتمهای خود را تغییر بدهند. آنکودکانی که سن بیشتری دارند نباید به تنهایی گردش کنند و باید مسیر

 آگاه شوند.

 های اشتراکی استفاده کنید.ای فرزند خود از سواریتنها در صورتی که افراد دیگر در ماشین قابل اعتماد هستند، بر 

  ها را قبول نکنند.نکنند و یا تقاضای رساندن توسط آنصحبت  هابهیتا با غر دیکودکان خود آموزش دهبه 

 با دقت نظارت شوند دیکودکان بادر راه مدرسه،  ژهی، به وبه طور قابل توجهی خطرناک هستندکه  یدر مناطق. 
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 ها توجه کنم؟ ی وجود دارد که من باید در مورد کارکنان داخل خانه به آنخاصنکته  چیه ایآ

  مهم است. اریبس نی. اها را مالقات کنیدآن. در صورت امکان ی کنیدریگیپتمام مراجعات را از کارفرمایان قبلی 

 برای پلیس محلی شناخته شده نیستند.اطمینان حاصل کنید که این کارکنان . دیکن یخود را بررس یکارکنان داخل و مدارک اعتبار 

 ها بدهید.را به آن دی. فقط در صورت لزوم کلدییگویکه در مقابل کارکنان خود چه م دیمراقب باش 

  ی شما سخن چینی نکنند.مسافرت یهابرنامه ایخانواده  اتیدرباره جزئ خود هشدار دهید کهکارکنان به 

 دفتر کار تیامن نیتأم 
 بارکیحداقل  دیبا یتیامن ریشود. تدابیارائه م آنان یکار یهاتر شدن مکانمنیا به منظور وکارکسب رانیکمک به مد یبرا ریز شنهاداتیپ

 یهاستگاهیا برای زین شنهاداتیپ نیاز ا یاری. بس، بررسی شوندشودمی یکه موجب نگران آیدای پیش میمسئلههر زمان که  او یدر سال 

 قابل اعمال هستند. انهدر خ ایرایانه یکار

 

 قوانین کلی برای محافظت از اسناد و مدارک

 د:ناطالعات در تمام اشکال مختلف آن اعمال شو در مورد تمام دید که بانخوب وجود دار داریخانه نیاز قوان یتعداد

 شوند، در جایی امن نگه دارید.ی را هنگامی که استفاده نمیتمام اسناد کار 

 د.نپر شو یشخص ناتیبا تزئ دینبا ی کاریزهای. ما تا جای ممکن مرتب نگه داریدرو دفاتر  های کارمیز 

 ازیمورد ن گریکه د یرا زمان یکیو اطالعات الکترون دور بیاندازیدرا  ی. اسناد کاغذداری نکنیدها نیاز ندارید، نگهرا که به آن یاطالعات 

 نیستند، پاک کنید.

 واقعًا ها آن نکهیهستند، مگر ا یها چه کسانکه آن ستیمهم ن در شرکت به اشتراک نگذارید، افراد دیگررا با  شرکتی اطالعات حساس

جهت در کار نیا نکهیمگر ا د،یخارج از شرکت به اشتراک نگذاردر  گرانیاطالعات شرکت را با د نیاز دارند که این اطالعات را بدانند.

 شرکت باشد. وکارکسبمنافع 

  رها نکنید.ا بدون مراقبت فعال ر هایرایانههرگز 

  دور بیاندازید.و مطمئن  منیاصورت اطالعات را به 

 دهد.حرف شما را گوش می یچه کس دیدانیهرگز نم –زنید مراقب باشید چه حرفی می 

 .مراقب استراق سمع و بصر باشید، به خصوص در مواقعی که خارج از دفتر هستید 

 



 

 : امنیت39فصل 

632 

 ها )کلمات عبور(گذرواژه

 های خانه خود، از آن با احتیاط مراقبت کنید:همانند کلیدشما است.  رایانه دیکل ،شماکلمه عبور 

  که کسی کلمه عبور شما را بفهمد. دیدهنهرگز اجازه 

  کلمه عبور کسی را از او نپرسید.هرگز 

 دینکن رهیخود ذخ رایانه درخود را  کلمه عبور. 

  دیده رییتغ، کلمه عبور خود را بارکیحداقل هر شش ماه. 

  دیده رییتغ آن را شدید که کسی کلمه عبور شما را فهمیده است،اگر مشکوک. 

 اید، آن را تغییر دهید.اگر کلمه عبور خود را به کسی گفته 

 .کلمه عبور خود را طوری انتخاب کنید که به یاد آوردن آن ساده، ولی حدس زدن آن سخت باشد 

 غییر کلمه عبور، کسی شما را زیر نظر نداشته باشد.هنگام ورود به سیستم و یا ت دیحاصل کن نانیاطم 

 ،دیخارج شو آناز  اگر خواستید بدون مراقبت ایستگاه کاری خود را رها کنید. 

 

 های فعالرایانه

ه هایی که حضور دارید و چمسئولیت امنیت رایانه خود و اطالعات موجود در آن را بر عهده دارید )در تمام مواقع، چه زمان شما شخصًا

 هایی که حضور ندارید(.زمان

 د:باعث دسترسی غیر مجاز شو و باشد ایبالقوه یتیخطر امن تواندیمباشد، یک رایانه که بدون مراقبت رها شده است و قفل آن نیز باز می

 دینده را خود انهیمجاز به را ریغ یکس اجازه دسترس چیهرگز به ه. 

 شما را زیر نظر بگیرد. گر رایانهتواند نمایشکسی نمیکه  دیحاصل کن نانیاطم 

  دیوصل کن یخود را به شبکه ارتباط رایانهفقط در صورت لزوم. 

 دیرا حذف کن ها نیاز نداریدکه به آن ییهالیو فاها نرم افزار –را مرتب کنید رایانه خود  اتیمحتو. 

 دی، آن را قفل کندارد دیاگر رایانه شما کل. 

 این مسئله را سریعًا گزارش کنید.کرده است یدستکاررا ه شما رایان که کسی دیکنیاگر فکر م ، 

 

 



 

633 

 تهیه بک آپ از اطالعات

 یریگبانیبه صورت خودکار پشت ،دیکنیم رهیخود ذخ سکیکه شما در هارد د یزیهر چ ،نباشدشما متصل  یشما به شبکه محل انهیاگر را

 شود:ینم

 ی خود را بر رو سکیهارد د یبر رو موجود یهالیاف د،یستیخود متصل ن یکه شما به شبکه محل یهنگامCD/DVD  یهارسانه ایو 

 ، پشتیبان گیری کنید.مشابه یبانیپشت

 حداقل هر روز پشتیبان بگیرید. شود، یکه هر روز استفاده م ییهالیفا از 

 CD/DVD جعبه قفل شونده نگهداری شوند. کیبه صورت امن در  دیها با 

  دیکن یبردن اطالعات را بررس نیو از ب کردن ویمربوط به آرش نی. قوانیسیمغناط یهارسانه ایها انهیس رااطالعات حسااز بین بردن .

 :دیادامه دهتوانید اطالعات را پاک کنید، پیدا کردید، می نانیکه اطم یهنگام

 نیها اآن –ای خود تماس بگیرید نهبا میز پشتیبانی رایا هستند، حساس یهالیفا یحاوکه  گرید یهاو رسانه سکیهارد د در مورد 

 شوند. یابیتوانند بازیها هنوز هم مآن – ستین یکاف توسط شما حساس یهالیدهند. حذف فایشما انجام م یکار را برا

 

 رایانه قابل حمل کیحفاظت از 

ر د ای عبور هنگام روشن کردن استفاده کنید.هاز کلمه در صورت امکان دیبا ،شودیحمل شما محافظت مرایانه قابل نکهیاز ا نانیاطم یبرا

 های قابل حمل خود ذخیره نکنید.ها را به اشتراک نگذارید و یا در رایانههرگز آنحفظ این کلمات عبور کوشا باشید. 

 حمل خود:قابلهنگام مسافرت با رایانه 

 .کارت شناسایی گمرکی رایانه خود را به همراه داشته باشید 

 را ثبت کرده و داشته باشید.رایانه خود  ماره سریالش، مدل و سازنده 

  دیخود حمل کن فیدر ک ایو  کاوررایانه خود را. 

  را در کیف همراه خود قرار دهید.رایانه قابل حمل پرواز، هنگام 

 دیاتاق هتل خود ترک نکن ای نیخود را در ماش حملقابل رایانه. 

  اطالعات حساس را بر رویCD/DVD ی مشابه ذخیره کنید و بر روی هارد دیسک ذخیره نکنید.هاو یا رسانه 

  از طریق استفاده ازCD/DVD های ها و حافظهUSB گرفتن در امان باشید. خود، از ویروس 

  دیها اسکن کنروسیو ی بررسیتاپ خود را برالپشرکت، خود، قبل از اتصال مجدد به شبکه  کارهنگام بازگشت به دفتر. 
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 م افزاراستفاده از نرحق 

ی هامجوزدر مورد  نکهیمگر ا قابل استفاده است، شوند، تنها برای یک رایانهخریداری می یقانون هایی که به صورتنرم افزارمجوز استفاده 

 دشوشخص  یا شرکت هیعل یکردن نرم افزار ممکن است منجر به اقدام قانونیکپ ای یرقانونی. استفاده غاستفاده متعددی مذاکره شده باشد

 ها شود.و یا باعث ویروسی شدن رایانه

 درون شرکتی نوشته شده است استفاده کنید. یاستانداردها قیاز طر اهای خرید شرکتی یفرآیندهایی که از طریق فقط از نرم افزار

 

 ایرایانه هایروسیو

به وجود که هر روز  یدیجد یهاروسیبه و یآلودگهنوز هم خطر  د،یداشته باش روسیضد و افزارشما بر روی رایانه خود نرماگر  یحت

 آیند را دارید:می

 افزار ضد ویروس خود اطمینان حاصل کنید.از اجرا بودن نرم رایانه خود، یهنگام راه انداز

  تمامCD/DVD اسکن کنید.رایانه خوددر  یقبل از بارگذار اند،های انتقالی را که به شرکت آورده شدهها یا فایل ، 

 دیمجاز استفاده کن و م افزار معتبرفقط از نر. 

 استفاده نکنید. ینرم افزار باز از هرگز 

  افزار دانلود نکنید.از تابلوهای اعالنات نرمهرگز 

 

 مشکوک هستید که یارانه شما به ویروس آلوده شده است:اگر 

 دیرایانه خود را خاموش نکن 

 دیآن را از شبکه جدا کن 

 دیرا لمس نکن دیصفحه کل 

 دیسیشود را بنویظاهر می که بر روی صفحه نمایش امیهر پ 

  دیریتماس بگای میز پشتیبانی رایانهبالفاصله با 

 CD/DVD های مشابه را از دستگاه جدا نکنیدیا رسانه 

 .تا رسیدن کمک، اجازه ندهید که شخص دیگری به رایانه شما دست بزند 
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 یکیپست الکترون از استفاده

 دیتوانینمدیگر  د،یرا ارسال کرد امیپ کیکه  یهنگام د،یداشته باش ادی. به کندبه کسی بی احترامی نمی شما مایکه پ دیکن یابتدا بررس 

 .دیکن یابیآن را باز

 نشوید. ایهای زنجیرهدرگیر نامه 

 به شما اجازه این کار داده شده باشد. نکهیمگر ا د،یارسال نکن امیپفرد دیگری  یهرگز از حساب شخص 

 دیاستفاده نکن ستیاز ل د،یاگر شک دارشناسید. استفاده کنید که تمام مخاطبین را می دسته جمعی یهاستیلی از تنها زمان. 

 

 امنیت فیزیکی 
 بازدید کنندگان

 های هویت خود را بپوشند.در محل کار به صورت تمام مدت نشان دیکارکنان با 

 کارت شناسایی بازدیدکنندگان تمام وقتبه صورت  دیها با. آناهی شونددر محیط شرکت، بازدیدکنندگان به صورت تمام مدت باید همر 

 را همراه داشته باشند.

 شناسید، از پرسیدن هویت او هراسی نداشته باشید.اگر کسی را نمی 

 

 خلوت زیم

د، دون مراقبت رها شده باشنتر باشد، احتمال اینکه اقالم و یا مدارک ارزشمند و حساسی بدون اطالع شما و بهرچه دفتر کار و میز خلوت

 کمتر است. تمام کارکنان باید قوانین زیر را رعایت کنند:

 و هر زمانی  های میز که دارای قفل هستند نگهداری شوندکشو ایو  هاقفسهدر  دی( بایسیمغناط ای یتمام اسناد در هر صورت )کاغذ

قات، برای مثال زمانی که برای مال –ای خارج شد رایانه یهاز ترمینالشود، باید اکه محل کار برای مدتی طوالنی بدون مراقبت رها می

 کنید.صرف نهار و یا یک شب، محل کار را ترک می

 ها وجود که امکان سرقت آن ییهرگز در جا ره،یو غ هادیقابل حمل، کل هایرایانهپول،  ،یاقالم ارزشمند، به عنوان مثال اموال شخص

 دارد، رها نشوند.

 ن مطمئنی از بی صورتبه  اها نیازی نیست باید تکه تکه شوند و یکه به آن. اسناد اتر نباید وسایل زیادی قرار داشته باشدداخل دف

 ها باید خالی از اقالم غیر مورد نیاز و یا تزئینات باشند.بروند. میز
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 دهنده و جعلیهای تلفنی فریبتماس

 هایی ممکن است با هدف بدست آوردنچنین تماس. دهنده و جعلی دریافت کنندفریب های تلفنیتماسهر زمان  در کارکنان ممکن است

 ند.صورت بگیر وکارکسببرای تهدید و یا ناراحت کردن افراد یا  های شدیدتر،ی و یا در حالتغاتیتبل ای برداری برای اهداف کالهاطالعات 

 دی، تا جای ممکن زمان و اطالعات کسب کنید.های بعهدف از تماس هر چه که باشد، سعی کنید برای پیگیری

 

 کارکنان تیامن 
 درخواست یهافرم ها ورزومه

 های متقاضیان ارجاع متقابل شوند.از صحت اطالعات، باید رزومه نانیاطم یبرا 

 د:نرا ارائه کن یاطالعات خاص دیبا ،شرکت توسطاستخدام  یفرم درخواست برا 

 ی در جریانفریک ای حقوقی روندهای 

 یقبل کیفری هایتیهر گونه محکوم. 

 یقبل یکار یهادوره قیدق خیو تار یقبل هایکارفرما. 

 و نمرات(. خیمکان، تارذکر )با  یلیمدارک تحص 

  افراد توصیه کننده.نام 

  د.نشو یبررس دیاز دست رفته با اتیجزئ ای هافاصله زمانی بین اشتغالدرخواست،  یهادر فرم عدم تطابقهر گونه 

 

 هاو مصاحبه مراجع

شامل  دیها بامصاحبه ند.شو دییتا دیمربوطه با یلیتمام مدارک تحصها )شامل کارفرما و خصوصیات( باید بررسی شوند. بعضی از ارجاع

 باشند. صداقت یابیارز یبرا ییهاپرسش

 

 قرارداد محرمانه

 یقراردادها دیبا نی. کارکنان همچنکنندتی را کنترل میکه نحوه پردازش اطالعات شرک مفادی باشندشامل  دیبا یکار یتمام قراردادها

 را امضا کنند. ییشوو ضد پول محرمانگی بانکی
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 نظارت بر کارکنان

ه ب دیبا یتیامن مداوم مواردمشاوره و آموزش داده شود. هر گونه نقض  دیبا ،کندینم تیرا رعا های امنیتیفرآیندکه  یک از کارکنانهر 

 .ردیمورد توجه قرار گ یجد یباطموضوع انض کیعنوان 

 توجه قابل راتییالکل(، تغ ایمواد مخدر  ی و سوء مصرفاجتماع ی و)سوء استفاده مال یخارج یفشارها ،یناراحت هیبه عالئم اول دیبا رانیمد

 توجه کنند.عملکرد نامطلوب  ایفرد  طیشرا ایدر رفتار 

شکست هر گونه  دیبا نیها همچنگزارش دهند. آنرا شخص ثالث از  یناشکننده  گمراهشوند تا هرگونه فشار  قیتشو دیهمه کارکنان با

خطر  ای یشخصریسک که ممکن است شامل  یزیو هر چ انهمکاریکی از در مورد رفتار  حقیقی یهاینگران ،نادرستی ظن به ،امنیتی

 دهند. شگزار را باشد یکیزیف

 

 کارکنانغیبت  یاجبار یهادوره

 د.بگذرانی برای مدت حداقل دو هفته کاری کامل را متوال التیدوره تعط کی باید سالهر  درهر کارمند 

 

 پایان دهی فرآیند

 سی بهبرای جلوگیری از دستر دیبا اند،داشته یدیکل ایحساس  یهاتیموقع که یقرارداد کارکنان انیپا ای برکناریاخراج، استعفا،  در موارد

 رد.او را تا بیرون محیط شرکت همراهی ک تردیدر موارد شد اتوسط او مالحظاتی را در نظر گرفت و ی هژیو ازاتیامت ایها و ستمیمناطق، س

 درایت و صالحدید با آن برخورد شود.و با  ردیبا دقت مورد توجه قرار گ دیهر مورد با

 د.ن( حذف شویو منطق یکیزی)ف یدسترس یهاد و تمام مجوزنبازگردانده شو یتمام اموال شرکتدر پایان اشتغال باید 

 

 نکات سفر برای تاجران 
 آماده شدن برای یک سفر تجاری

  کسانی را که باید بدانند از سفر خود مطلع سازید.فقط 

 در میان بگذارید.و خانواده خود  محل کارکامل برنامه سفر خود را با  اتیجزئ 

 را یادداشت کنید یضرور یهاتلفنشماره و  یمحل یهاآدرس، قبل از سفر. 

  دیده رییتغ ،دیکنیرا که استفاده م ییهاهتل دیکن ی. سعاقامت کنیدشرکت  دییشده و مورد تا هیتوص یهاهتلدر فقط. 
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 مستندات

 ویزای الزم را دارد.که گذرنامه شما معتبر است و  دیحاصل کن نانیاطم 

 ن که در صورت بروز اتفاقی برای ایشود یامر باعث م نیا –را همراه خود داشته باشید و اسناد مهم سفر  زایگذرنامه، و یهایفتوکپ

 تر شود.ها سادهاسناد، جایگزین کردن آن

 نامه کنید، به گواهیبرای رانندگی در کشوری که به آن سفر میشما  ایکه آ دیکن یبررس د،یرا اجاره کن ینیماش دیاگر شما قصد دار

 المللی نیاز دارید یا خیر.بین

 

 یمسائل پزشک

 گواهی واکسیناسیون. دیبا پزشک خود مشورت کن ،دیکنیم دیکه از آن بازد یکشور الزاماتدر مورد  اید؟های الزم را زدهکسنوا ایآ 

 المللی را همراه خود داشته باشید.بین

 دیببر ی خود را، همراه خودزیتجو هایاز دارو یادیمقدار ز. 

 همراه خود داشته باشید.د خاص را و هر مور یپزشکوضعیت  ،هایاز نوع خون، آلرژ یفهرست 

 همراه خود داشته باشید. یدستبند هشدار دهنده پزشک کی خاصی دارید، فکر خوبی است که یپزشک تیاگر وضع 

 

 ارزشمند اقالم

 ها استفاده کنید همراه خود ببرید.در طول سفر از آن دیخواهیرا که م یاعتبار یهافقط کارت 

 تهیه کنید. یخارجارز  یقبل از خروج، مقدار کم 

 دیبگذارکار را در دفتر  هازیچ تا حد ممکن کمترین اسناد شرکتی را به همراه خود ببرید، باقی. 

 ساعت ارزان به دست کنید، نه رولکس!. دیرا در خانه بگذار متیتمام جواهرات گران ق 

 

 سفربار 

 کیف دستی خود حمل کنید.را در  یاسناد شرکت شهیهم 

 شرکت استفاده  یهاحال، از برچسب نی. با اها را به راحتی تشخیص دهیدهایی بگذارید تا بتوانید آنخود نشانههای بر روی چمدان

 .دینکن
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  هایی که شامل موارد تواند با باریا همچنین می، تواند به سرقت برودچمدان شما می رها نکنید.چمدان خود را بدون مراقبت هرگز

 ها غیرقانونی است، )هستند(، تعویض شود.ت آنمخدر یا موارد دیگری که واردا

 رایانه کیفرا در  گریو موارد د دیخود حمل کن فی. آن را در ککنید مراقبتای تاپ خود، مخصوصًا در فرودگاه، به صورت ویژهاز لپ 

 .دیحمل کن

 

 مسافرت

  تا در میان جمعیت برجسته و قابل شناسایی نباشید دیو رفتار کن بپوشید لباسطوری. 

  ها قرار دهید.لوازمی که برای ذخیره سازی امن مناسب است بپوشید و اشیاء با ارزش شخصی خود را درون آن ریسا ایو کیف کمری 

 کیف پول دیگر که در آن ( و کیف کمری)در کیف پول واقعی  – توانید دو کیف پول همراه خود داشته باشیدشما همچنین می

 پول در واحد محلی قرار دارد )در جیب شما( یقدار کمو م منقضی شده یاعتبار هایکارت

 

 خروج از هتل ایورود 

  تا هتل را بلد هستید.فرودگاه  نیب ازکه  دیمطمئن شوقبل از حرکت  ،کنیدماشین اجاره میاگر شما 

 دیمجوز استفاده کندارای ثبت شده و  یهای. فقط از تاکستاکسی بگیرید –پیاده نروید  د،یستیمطمئن ن ایاگر در مورد محله. 

 های مشکوک حواستان را جمع کنید.در مورد افراد و رفتار 

  این که توانستید، آن را از هتل بگیرید.به محض  ،ایدگذرنامه خود را برای ثبت نام به هتل دادهاگر 

 های خود باشید.هنگام ثبت نام در هتل، مراقب بار و چمدان 

 

 در هتل

 امه خود را همیشه به همراه داشته باشید.در هتل و گذرناتاق خود  دیکل 

 زنجیر پشت درب را بیاندازید.، درب را قفل کرده هنگامی که در اتاق خود هستید 

 ارید.اقالم با ارزش خود را در میان بزرگترین قلم از بار خود قرار دهید و آن را زیر تخت بگذ گریاسناد حساس و د، در شب، پاسپورت 

 دیکن یرا بررس یاضطرار یرهایو مس یتش نشانآ یهایخروج نیترکینزد. 

 های خود را قفل کنید. اشیاء ارزشمند را در دید قرار ندهید.هنگام ترک اتاق، بار 
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 .که  دیداشته باش ادیبه  گاوصندوق هتل نگذارید.هرگز اسناد حساس را در  اشیاء ارزشمند خود را در گاوصندوق هتل نگهداری کنید

 نچنان هم امن نیستند.آ ،اتاق هایگاوصندوق

 دیانجام نده اهیرا در بازار س این کارهرگز  – دیاستفاده کناز هتل یا یک بانک  برای تبدیل ارز. 

  پرهیز کنید.به اتاق خود  افراد غریبهاز دعوت کردن 

 پرهیز کنید.های فوری کمک و دور ازجدا شده های از اتاق –در یک بخش شلوغ از هتل درخواست اتاق بدهید  – هاخانم 

 

 خارج از کشور تجارت درانجام 

 دی، مراقب باشافراد غریبه مخصوصًا ،صحبت با هر کسیهنگام ، شهیهم. 

 امکان استراق سمع و بصر وجود نداشته باشد. که دیرا انتخاب کن یی، جاتجاریجلسات  یبرا 

 از تایپ یا کپی کردن محلی اسناد حساس، پرهیز کنید. دیکن یسع 

 می، بر روی اسناد حساس کار نکنید.در اماکن عمو 

 کنید، پرهیز کنید.ها بازدید میهایی که از آناز استفاده کردن از امکانات اداری شرکت 

 از بین بروند. پس از جلسات دیبا رهیو غهای کوتاه یادداشت ،های هنگام جلسهیادداشت، دستورکار، هاکاغذ 

 توجهی دور نیاندازید.ها را با بیحواستان باشد که آن رید،تمام کاغذهایی که نیاز ندارید را از بین بب 

 

 استفاده از تلفن و فکس

  ،های تجاری که هنگام حضور در اماکن استراق سمع تماس. دیمراقب باش اریهمراه، بس یهاتلفن مخصوصًاهنگام استفاده از تلفن

 کنید، بسیار آسان است.عمومی دریافت می

 رسال اطالعات حساس استفاده نکنید.اقب باشید. تا حد ممکن از آن برای دریافت یا امر هنگام استفاده از فکس 

 متحده االتیحفاظت سفارت ا ستمیس 
 در دیبا کنند،را استخدام میمتحده  االتیشهروندان اهستند و یا متحده  االتیکه متعلق به منافع ا ییهامتحده و شرکت االتیشهروندان ا

اطالعات  گریو د دیتهد یهشدارها حفاظت سیستم. شبکه ثبت نام کنند یاضطرار طیدر شرا پشتیبانیو  اعالن یبرا حفاظت سیستم

کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، با سفارت  یبرا کند.ارائه می یخصوص شخصیتماس  وفکس، تلفن  ،پست الکترونیکی ی را از طریقاضطرار

 ایاالت متحده تماس بگیرید:
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Embassy of the United States of America 

22, bd Emmanuel Servais 

L-2535 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 01 23 

Fax: (+352) 46 14 01 

http://luxembourg.usembassy.gov/ 

 

سفارت ها در آن و اطالعات تماس هاکه نام، آدرس مطمئن شوندند تا اقدامات الزم را انجام ده دیها باآن یهاها و خانوادهییکایآمر تمام

 ثبت شده است.متحده  االتیا

  

http://luxembourg.usembassy.gov/
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 یآتش نشان س،یآمبوالنس، پل 
 یقابل دسترس 112شماره  قیاز طر یره آتش نشانو ادا یاورژانس پزشک یها. کمکتوانید با پلیس تماس بگیریدمی 113از طریق شماره 

 .است

 توانید به سایت پلیس لوکزامبورگ به نشانی زیر مراجعه کنید:برای کسب اطالعات بیشتر، می

 www.police.public.lu (FR, DE) 

 :دیمراجعه کن( Portail des Secours) ریز تیسالطفا به وبی، خدمات اضطرار یبرا

 www.112.public.lu (FR) 

  In Case of Emergency (ICE) )در موارد اضطراری( 
به منظور قادرساختن  پیراپزشک )بهیار( کیتوسط  2005سال  یدر ماه م، در موارد اضطراریICE (In Case of Emergency ) برنامه

 کسب اطالعات مهم یبراها آن کانیافراد و تماس با نزد ییشناسا یبرانشانان، افسران پلیس( های واکنش اضطراری )پیراپزشکان، آتشمتی

 ی ایجاد شد.پزشک

ر د انیقربان ییشناسا یها برااغلب از آنپیراپزشکان  ای سیو پل ، تلفن همراه دارندتیاز جمع شتریب ای %80 افته،یتوسعه  یدر کشورها

در تلفن خود را  ینام و شماره تماس اضطرار دیبا یاست که هر کس نیا ICEایده پشت کنند. یحوادث استفاده م ریسا ای یاحوادث جاده

 دهد.ینگاه کردن م یمحل استاندارد برا کی یبه ارائه دهندگان خدمات اضطرار امر نی. ا" وارد کندICEخود تحت عنوان "

 :وارد کنند در دفترچه تلفن همراه خوددر قالب زیر خود را  یکه اطالعات تماس اضطرارشوند یم قیافراد تشو

1ICE-husband, 2ICE-mum, 3ICE etc. (1ICE – 2 ,همسرICE – 3 ,مادرICE – غیره) 

 در باالی لیست قرار بگیرند.  ICEشوند که مخاطبین باعث می ICEاعداد قبل از کلمه 

 ه سایت زیر مراجعه کنید:برای کسب اطالعات بیشتر، ب

http://en.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency 

 

 اورژانس یهاو اتاق هامارستانیب 
ات اطالع تماس بگیرید. 112با  فعال، اورژانس اتاق ی اطالع از. براکنندشیفتی فعالیت می صورتبه  در شهر لوکزامبورگ اورژانس یهااتاق

لوکزامبورگ در دسترس باشد. بیمارستان زایمان و کودکان، همیشه  RTLی ونیزیکانال تلوتکست تله ممکن است در صفحات نیهمچن

 فعال هستند.

 

 

http://www.police.public.lu/
http://www.police.public.lu/
http://www.112.public.lu/
http://www.112.public.lu/
http://en.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency
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Hôpital Kirchberg 

9, rue Edward Steichen 

L-2540 Luxembourg 

Phone: (+352) 2468-1 

www.hkb.lu 

 

Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) 

4, rue Ernest Barblé 

L-1210 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 11 1 

www.chl.lu 

 

Clinique d’Eich 

78, rue d’Eich 

L-1460 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 11 12 

www.chl.lu 

 

Zitha Klinik 

36, rue Sainte Zithe 

L-2763 Luxembourg 

Phone: (+352) 28 88 1 

www.zithaklinik.lu 

 

Maternité (Maternity Hospital) 

2, rue Federspiel 

L-1512 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 11 32 02 

www.chl.lu 

 

Clinique BOHLER (Maternity Hospital) 

5, rue Edward Steichen 

L-2540 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 333 1 

www.cbk.lu 
 

قبل به  از باردار، نیشود که والدیم هیدر دسترس هستند. توص یو آلمان یفرانسو ،یسی، انگلیلوکزامبورگ هایبه زبانشبانه  یتورها

 های زایمان و بیمار آشنا شوند.اتاقو ورود خارج از ساعات اداری ، بروند تا با محل آن زایمان مارستانیب

 

Clinique Pédiatrique / Kannerklinik (Children’s Hospital) 

4, rue Ernest Barblé 

L-1210 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 11 3133 

www.kannerklinik.chl.lu 

http://www.hkb.lu/
http://www.chl.lu/
http://www.chl.lu/
http://www.zithaklinik.lu/
http://www.chl.lu/
http://www.cbk.lu/
http://www.kannerklinik.chl.lu/
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 هاداروخانه 
دهند. های آخر هفته در شهر لوکزامبورگ خدمات ارائه میها و روزهای اورژانس، به صورت شیفتی در شبنیز همانند اتاقها داروخانه

ری لوکزامبورگ و یا از طریق شماره اضطرا RTLتکست،(" کانال تلویزیونی )تله teletext" صفحاتی فعال در ت مربوط به داروخانهاطالعا

 باشد.در دسترس می 112

www.pharmacie.lu 

 سفر اضطراری 
 

Luxembourg International Airport Findel 

Phone: (+352) 24 64 1 

www.aeroport.public.lu 

 

Air Navigation Administration 

Phone: (+352) 4798-22000 

www.ana.public.lu 

 

Luxembourg Airport 

Phone: (+352) 24 61 1 

www.lux-airport.lu 

 

تکست کانال تلویزیونی تله صفحات قیو از طر www.luxair.luبه نشانی  Luxair تیساوب ها درپروازاطالعات مربوط به ورود و خروج 

RTL باشند.لوکزامبورگ در دسترس می 

 

Luxembourg City Train Station 

9, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg 

Phone: (+352) 2489 2489 

 

 مشاهده کنید. www.cfl.luسایت توانید از وبهای حرکت قطار را میبندیاطالعات دقیق از زمان

  LUXEMBOURG AIR RESCUE لوکزامبورگ( یی)نجات هوا 
از مردم در لوکزامبورگ  یاری. بسکندیی لوکزامبورگ تنها سازمانی در لوکزامبورگ است که خدمات نجات هوایی را تضمین مینجات هوا

در لوکزامبورگ برسد و  یاتواند به هر نقطهیم قهیدق 10در عرض  LARهلیکوپتر . هوایی هستند عیسر هایکمک مدیون خود را یزندگ

 را فراهم کند. یاتیو ح یضرور ی پزشکیاهکمک

http://www.pharmacie.lu/
http://www.aeroport.public.lu/
http://www.ana.public.lu/
http://www.lux-airport.lu/
http://www.luxair.lu/
http://www.cfl.lu/
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های پزشکی، به صورت جهانی و رایگان، به کشور در صورت بروز فوریتو حمایت کنید در لوکزامبورگ  ییو از خدمات نجات هوا دیعضو شو

 شوید.بازگردانده می

 

 دلیل برای عضو شدن: 6

 . بازگرداندن به کشور به صورت رایگان و جهانی1

های حوادث جدی و فوریتدر صورت وقوع  دهند.های دیگر را پوشش نمیازگرداندن به کشور از کشوری بدرمان مهیب یهاشرکت ،یبه طور کل

برای وضعیت  را حمل و نقل لهیوس نیبهتر LARگرداند. بازمی گشما را به لوکزامبور LARپزشکی، در هر کجای جهان که باشید، 

خود، بدون  یاعضا یبراها آن. ییآمبوالنس هوا ای یتجار ییمایهواپ ،هلیکوپتر نجات ،ینیکند: آمبوالنس زمیشما انتخاب مپزشکی 

 گیرند.های حمل و نقل را بر عهده میو بدون هیچ تأخیری، تمام کار، محدودیت سن و یا هزینه

 

 یمراقبت شخص. 2

 ،LAR ، در مرکز هشدارروزشبانه ازساعت  ، در هراولین تماس افتیکنند. از دریم افتیدر یو اختصاص یشخص هایمراقبت ،و اعضا مارانیب

خلبانان و و  هارا با جت ماری، بازگشت ببا خانواده در ارتباط استفرد  نیکند. ایاش مراقبت معضو و خانواده ای ماریاز ب واحدفرد  کی

 گردد.، در بیمارستان به دنبال جا میکند و در صورت لزومیم یخود سازمانده زشکانپ

 

 اضطراری . تجربه در موارد3

از  یاری. بسدهدمأموریت را با موفقیت انجام می 3،000یش از بساالنه  LARهوایی پزشکی، حمل و نقل در سال تجربه  27از  شیبا ب

عملیات نجات هوایی صورت  30،000از  شیآن، ب سی. از زمان تأسهای ما هستندمدیون عملکرد سریع یکی از تیمخود را  یمردم زندگ

 گرفته است.

 

 . تیم4

، کارمند اعم از پزشکان 150بیش از  LAR دارد. یاو حرفه عیسر ،یسفارش یو اجرا یسازبه آماده ازیمتفاوت است و ن یاضطرار طیهر شرا

در  یو آماده ارائه خدمات پزشک ای بدون وقفه در دسترس استبسیار حرفه اضطراریواکنش  می. تخلبانان و پرستاران پروازی دارد

 نیو تعهد ا ی، دانش، آگاههاترین مأموریتپیچیده در مورد یو سراسر جهان است. حت (Greater Regionتر )بزرگ همنطق لوکزامبورگ،

 کند.یم نیممکن را تضم جهینت نیبهتر ،کارکنان

 

 LAR. ناوگان 5

LAR ه افراد بیمار برا حمل و نقل  طیراشاست و بهترین  ییآمبوالنس هوا 5نجات و  هلیکوپتر 5 را دارد که شامل ناوگان فوق مدرن خود

 زاتیتجه های پروازی وها با بیمارستاناین هواپیما. دهدو طوالنی مدت، ارائه میکوتاه مدت  هایپرواز یبرا ،بیماران به شدت مجروح شده و

 کنند.های ویژه پروازی عمل میمراقبت یابه عنوان واحده شرفته،یپ یپزشک
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 . کیفیت / ایمنی6

LAR برچسب که در سراسر جهان استیی و آمبوالنس هوا هلیکوپتراپراتور  تنها ISO 9001:2008 .ت،یو امن یاثربخش ت،یفیکدارد 

 شوند.یم یبررس مرتًبو به در باالترین سطح خود تضمین شده است  ،یفن هم از لحاظ و یاز لحاظ پزشکهم 

 

Luxembourg Air Rescue 

175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg 

Aéroport de Luxembourg - E13 

Phone: (+352) 48 90 06, Fax: (+352) 40 25 63 

E-mail: info@lar.lu 

www.lar.lu 

  AUTOMOBILE CLUB LUXEMBOURG (ACL)  کانون(
 رانی لوکزامبورگ(اتوموبیل

 Automobile Clubرانی لوکزامبورگ )کانون اتوموبیلبه عنوان عضو  توانندکنند، میی که در لوکزامبورگ زندگی میانرانندگ

Luxembourg, ACL) شامل برنامه  این کانون دیگر خدمات، ثبت نام کنند. کندیها را فراهم مدر کنار جاده یاضطرار یهاکه کمک

 شود.د میبرای اعضای خو گری و البی سفر یزیر

 

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg 

54, route de Longwy, L - 8080 Bertrange 

Phone: (+352) 45 00 45 - 1 

E-mail: acl@acl.lu 

www.acl.lu 

 هاخانهسفارت 
 

American Embassy ( ارت آمریکاسف ) 

22, bd Emmanuel Servais 

L-2535 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 01 23 

http://luxembourg.usembassy.gov/ 

 

Austrian Embassy (سفارت اتریش) 

3, rue des Bains 

L-1212 Luxembourg 

Phone: (+352) 47 11 88 

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/luxemburg.html 

mailto:info@lar.lu
http://www.lar.lu/
mailto:acl@acl.lu
http://www.acl.lu/
http://luxembourg.usembassy.gov/
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/luxemburg.html
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Belgian Embassy (سفارت بلژیک) 

4, rue des Girondins 

L-1626 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 27 46 1 

http://countries.diplomatie.belgium.be/fr/luxembourg/ 

 

British Embassy (سفارت انگلیس) 

5, bd Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Phone: (+352) 22 98 64 

www.gov.uk/government/world/organisations/britishembassy-in-luxembourg 

 

Cap Vert Embassy (Cap Vert سفارت) 

117 Val de Ste Croix 

L-1371 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 48 09 48 

Fax: (+352) 26 48 09 49 

Email: ambcvlux@pt.lu 

 

Czech Embassy (سفارت چک) 

2, Rond-Point Robert Schuman 

L-2525 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 47 78 1 

http://www.mzv.cz/luxembourg 

 

PR of China Embassy (سفارت جمهوری خلق چین) 

2, rue van der Meulen 

L-2152 Luxembourg 

Phone: (+352) 43 69 91 1 

http://lu.chineseembassy.org/fra/ 

 

Dutch Embassy (سفارت هلند) 

6, rue Sainte-Zithe 

L-2763 Luxembourg 

Phone: (+352) 22 75 70 

http://luxemburg.nlambassade.org/ 

 

French Embassy (سفارت فرانسه) 

8b, bd Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Phone: (+352) 45 72 71 1 

www.ambafrance-lu.org 

 

http://countries.diplomatie.belgium.be/fr/luxembourg/
http://www.gov.uk/government/world/organisations/britishembassy-in-luxembourg
mailto:ambcvlux@pt.lu
http://www.mzv.cz/luxembourg
http://lu.chineseembassy.org/fra/
http://luxemburg.nlambassade.org/
http://www.ambafrance-lu.org/
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German Embassy (سفارت آلمان) 

20-22, av Emile Reuter 

L-2420 Luxembourg 

Phone: (+352) 45 34 45 1 

www.luxemburg.diplo.de 

 

Greek Embassy (سفارت یونان) 

27, rue Marie-Adélaïde 

L-2128 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 51 93 1 

www.mfa.gr/missionsabroad/en/luxembourg.html 

 

Irish Embassy (سفارت ایرلند) 

28, route d’Arlon 

L-1140 Luxembourg 

Phone: (+352) 45 06 10 1 

www.dfa.ie/irish-embassy/luxembourg/ 

 

Italian Embassy ( اسفارت ایتالی ) 

5-7, rue Marie-Adelaïde 

L-2128 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 36 44 1 

www.amblussemburgo.esteri.it/ambasciata_lussemburgo/it 

 

Japanese Embassy (سفارت ژاپن) 

62, av de la Faiencerie 

L-1510 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 41 51 1 

www.lu.emb-japan.go.jp/index_f.html 

 

Polish Embassy (سفارت لهستان) 

2, rue de Pulvermuehl 

L-2356 Luxembourg 

Phone: (+352) 26 00 32 1 

www.luksemburg.msz.gov.pl/pl/ 

 

Portuguese Embassy (سفارت پرتغال) 

282 route de Longwy, L-1940 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 61 90 1 

 

Romanian Embassy (سفارت رومانی) 

41, bd de la Pétrusse 

L-2320 Luxembourg 

http://www.luxemburg.diplo.de/
http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/luxembourg.html
http://www.dfa.ie/irish-embassy/luxembourg/
http://www.amblussemburgo.esteri.it/ambasciata_lussemburgo/it
http://www.lu.emb-japan.go.jp/index_f.html
http://www.luksemburg.msz.gov.pl/pl/
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Phone: (+352) 26 45 81 64 

http://luxemburg.mae.ro/contact 

 

Russian Embassy (سفارت روسیه) 

Château de Beggen 

L-1719 Luxembourg 

Phone: (+352) 42 23 33 

http://en.ambruslu.com/ 

 

Spanish Embassy (سفارت اسپانیا) 

4, bd Emmanuel Servais 

L -2535 Luxembourg 

Phone: (+352) 46 02 55 

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/luxemburgo/es/Paginas/inicio.aspx 

 

Swiss Embassy (سفارت سوئیس) 

25A, Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 22 74 74 1 

https://www.eda.admin.ch/countries/luxembourg/fr/home/representations/ambassade-

luxembourg.html 

 

Turkish Embassy (سفارت ترکیه) 

49, rue Siggy vu Lëtzebuerg 

L-1933 Luxembourg 

Phone: (+352) 44 32 81 

http://luksemburg.be.mfa.gov.tr/ 

 های دولتی لوکزامبورگ:اطالع تماس نهاد 
 

Ministry of State (Prime Minister’s office) (وزارت کشور) 

4, rue de la Congrégation 

L-1352 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 21 00 

www.gouvernement.lu/me 

 

Ministry of the Economy (وزارت اقتصاد) 

19-21, Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 41 37 

www.eco.public.lu 

http://luxemburg.mae.ro/contact
http://en.ambruslu.com/
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/luxemburgo/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.eda.admin.ch/countries/luxembourg/fr/home/representations/ambassade-luxembourg.html
https://www.eda.admin.ch/countries/luxembourg/fr/home/representations/ambassade-luxembourg.html
http://luksemburg.be.mfa.gov.tr/
http://www.gouvernement.lu/me
http://www.eco.public.lu/
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Ministry of Finance ( ییوزارت دارا ) 

3, rue de la Congrégration 

L-1352 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78-1 

www.mf.public.lu 

 

Ministry of Foreign and European Affairs (وزارت امور خارجه و اروپایی) 

5, rue Notre Dame 

L-2240 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 23 00 

www.gouvernement.lu/maee 

 

Ministry of Justice (وزارت دادگستری) 

13, rue Erasme (Bâtiment Pierre Werner) 

L-2934 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 45 37 

www.mj.public.lu 

 

Ministry of Labour, Employment and the Social and Solidarity Economy ( وزارت کار، اشتغال و اقتصاد

یو همبستگ یاجتماع ) 

26, rue Sainte-Zithe 

L-2963 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 61 18 

www.mte.public.lu 

 

Ministry of Agriculture, Viniculture and Consumer Protection ( از  تیو حما سازیشراب، کشاورزی وزارت

 (مصرف کنندگان

1, rue de la Congrégation 

L-1352 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 25 00 

www.ma.public.lu 

 

Ministry of Higher Education & Research (و  یعال التیوزارت تحص)پژوهش  

20, Montée de la Pétrusse 

L-2327 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 66 19 

www.mesr.public.lu 

 

Ministry of Sustainable Development and Infrastructure ( رساختیو ز پایدار وزارت توسعه ) 

4, place de l’Europe 

L-1499 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 68 24 

www.environnement.public.lu 

http://www.mf.public.lu/
http://www.gouvernement.lu/maee
http://www.mj.public.lu/
http://www.mte.public.lu/
http://www.ma.public.lu/
http://www.mesr.public.lu/
http://www.environnement.public.lu/
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Ministry of the Family, Integration and of the Grand region ( ی بزرگتروزارت خانواده، یکپارچگی و منطقه ) 

12-14, avenue Emile Reuter 

L-2420 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 65 00 

www.mfi.public.lu 

 

Ministry of Interior ( وزارت)داخله  

19, rue Beaumont 

L-1219 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 46 26 

www.mi.public.lu 

 

Ministry of Health ( وزارت)سالمت  

Allée Marconi 

Villa Louvigny 

L-2120 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 55 00 

www.ms.public.lu/fr 

 

Ministry of Education, Childhood and Youth (وزارت آموزش و پرورش، کودکان و جوانان) 

29, rue Aldringen 

L-1118 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 51 51 

www.men.public.lu 

 

Ministry of Social Security (وزارت تأمین اجتماعی) 

26, rue Zithe 

L-2763 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 61 00 

www.mss.public.lu 

 

Ministry of Sustainable Development and Infrastructure ( رساختیو ز یدارپا وزارت توسعه ) 

4, Place de l’Europe 

L-1499 Luxembourg 

Phone: (+352) 24 78 44 00 

www.mt.public.lu 

 

ب دهد تا جوااطالعاتی تلفنی عالی دارد که از طریق آن اشخاص را به مقامات رسمی مربوطه ارجاع می هبرنام کی نیلوکزامبورگ همچن

ولی اگر شما به  رد،یگیمشما قرار  اریدر اخت یو آلمان یفرانسو ،یزامبورگکلو یسه زبان رسمبه  سیسرو نیاسواالت خود را پیدا کنند. 

تماس با برنامه  یبرا باشد.صورت مؤدبانه و محترمانه درخواست کنید، احتمال دریافت کمک و پاسخ به زبان انگلیسی بسیار زیاد می

 تماس بگیرید. 800 8002با شماره  ،ذکر شده دهندهارجاع

http://www.mfi.public.lu/
http://www.mi.public.lu/
http://www.ms.public.lu/fr
http://www.men.public.lu/
http://www.mss.public.lu/
http://www.mt.public.lu/
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MARC ANDRÉ 
Company: Allen&Overy 
Job Title: Avocat à la Cour, Partner 
E-mail: andre.marc@allenovery.com 
www.allenovery.com 

André Marc, Partner, heads Allen & 

Overy Luxembourg’s Labour Law 

department which deals with all 

employment legal issues including 

individual and collective dismissals, 

complementary pension schemes and 

the negotiation of collective bargaining 

agreements. He has 25 years of 

experience working in these areas. 

André is a member of the Human 

Resources Committee of the American 

Chamber of Commerce (AMCHAM). 

André served at the Board of Directors 

of the Luxembourg Bankers’ Association 

(ABBL) from 2012 to 2014 and is now a 

member of its Industrial Relations and 

Social Affairs Committee. 

 

 

MALEK AOUINI - LAHMADI 
Company: AMCHAM Luxembourg 
Job Title: Marketing Manager & 
Business 
Development 
E-mail: malek@amcham.lu 
www.amcham.lu 

Malek is the actual Marketing and 

Business Development Manager at 

AMCHAM Luxembourg. Native Tunisian, 

she holds a Master’s degrees in Business 

& Management. Malek held various 

roles during her career during the last 10 

years in various business management 

roles and has worked in USA, Tunisia 

and Paris . 

Malek is now based in Luxembourg 

where she is actively involved with the 

local and the international business 

community. 

 

 

BEVERLEY ATKINSON 
Company: European Relocation Services 
S.A. 
Job Title: Relocation Consultant 
E-mail: beverley.atkinson@erslux.lu 
www.erslux.lu 

Beverley graduated with a degree in 

Applied Language Studies with German 

Politics and Latin American Studies and 

worked as a Technical Translator and 

Soft Skills Trainer before taking up her 

current post. She has also worked 

extensively in the voluntary sector both 

in administration and training. 

 

 

NIMA AZARMGIN 
Job Title: Independent Adviser 
E-mail: nima.azarmgin@gmail.com 

Nima (MBA candidate) has a 

longstanding experience both in crafting 

and in influencing public policies and 

regulations in the fields of space and 

telecommunications at EU and national 

levels. Before becoming an independent 

adviser he served for ten years as a 

political adviser to a Luxembourger 

member of the European Parliament 

then as a lobbyist in Brussels and 

Luxembourg (SES S.A and Fedil – 

Business Federation Luxembourg). Nima 

lives in Luxembourg and speaks five 

languages. He also plays the piano and 

composes film and theatre scores. 

 

 

CATHERINE BAFLAST 
Company: MNKS 
Job Title: Partner 
E-mail: baflast@mnks.com 
www.mnks.com 

Catherine is a Partner in the corporate 

department of MNKS and a member of 

the executive committee. Catherine is 

particularly involved in mergers and 

acquisitions of companies in the 

Luxembourg market and in the 

implementation of group structuring 

projects and also deals regularly with 

operational companies. Catherine is also 

a key player in corporate real estate 

deals. In addition, Catherine is well 

versed on venture capital deals. 

Catherine is frequently involved in 

multidisciplinary files, in which her 

versatile profile is a clear advantage. 

 

 

KARINE BELLONY 
Company: VAT Solutions 
Job Title: Founding Partner 
E-mail: karine.bellony@vat-
solutions.com 
www.vat-solutions.com 

Karine is an independent consultant 

specialized in the implementation of 

VAT and customs organizations for 

commercial companies. She has 

developed her carrier for 14 years in the 

field of VAT and Customs as Head of VAT 
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and Customs for logistic groups (GEFCO, 

Kuehne+Nagel), Indirect Tax Director at 

PricewaterhouseCoopers Luxembourg 

and Founding Partner of VAT Solutions. 

She is mostly focusing on the following 

areas of expertise: review of existing 

VAT and customs organizations, 

improvement recommendations and 

change management. Support for 

implementation of VAT- optimized and 

secured international delivery chains. 

Train students, accounting and 

commercial teams. Prepare or review 

VAT returns. 

 

 

BRIGITTE BROUWERS-KARTHEUSER 
Company: CLK Home s.à r. l. 
Job Title: Managing Director 
E-mail: clk@clk.lu 
www.clk.lu 

Brigitte Brouwers-Kartheuser is the 

current Managing Director of CLK Home. 

She has over 34 years of experience in 

the Luxembourgish construction 

industry; mastering many aspects such 

as real estate legislation, real estate 

development, energy efficient building, 

and accounting. 

 

 

MARIO DI STEFANO 
Firm: DSM DI STEFANO MOYSE 
Job Title: Managing Partner 
E-mail: mdistefano@dsmlegal.com 
www.dsmlegal.com 

Mario Di Stefano is a founding partner 

of the Luxembourg law firm of DSM DI 

STEFANO MOYSE. He started his legal 

practice in 1996 after several years as in 

house counsel and managing director of 

a trust company. He is admitted to the 

bars of Luxembourg and Frankfurt, 

Germany. His main areas of practice 

include corporate, commercial and 

M&A, real estate, contract law, tax, and 

labor and employment law. He acts in 

both transactional as well as dispute 

resolution matters. Mario has served on 

the ALFA, American Law Firm 

Association board of directors from 

2005 to 2008. He is fluent in English, 

French, German, Italian and 

Luxemburgish, has a good 

understanding of Spanish and reads 

Dutch and Portuguese. 

 

 

STÉPHANE DI CARLO 
Company: egb Hornung & Associés 
s.àr.l. 
Job Title: BDM / Business Development 
Manager 
E-mail: sdc@egb.lu 
www.egb.lu 

Stéphane di Carlo is a native of Grand 

Duchy of Luxembourg and he is living in 

the Capital-City Luxembourg. Since 

2012, he has been promoted as Business 

development manager and responsible 

for the sales department of the design 

and build branch of egb Hornung & 

Associés s.àr.l.. Started his career 20 

years ago, he has an industrial mechanic 

background and being interested in 

architecture, interior and furniture 

design, he has acquired the necessary 

experience and proved his skills to 

apprehend the various facets of any fit-

out / design and build project. 

 

 

CAROLE CASPARI 
Company: ALTEA Immobilière sàrl 
Job Title: Founder & Managing Partner 
E-mail: carole.caspari@altea.lu 
www.furnished.lu / www.altea.lu 

With over 8 years experience in the 

Luxembourg real estate Industry, Carole 

has developed strong, personal 

relationships during her successful 

career. Her knowledge of the 

Luxembourg real estate market is keen 

and her desire to serve her clients is 

unmatched. Her professional experience 

includes a position as Account Manager 

with a large local bank followed by a 

position as Tax Manager with one of the 

big five. Besides her Management skills, 

Carole presents Tax, Legal and Financial 

skills. Carole has in Jan 2015 been 

rewarded ‘Woman Business Manager of 

the Year’ and in Feb 2015 appointed 

‘Vice-President’ of the Chambre 

Immobilière du Luxembourg (CIGDL) 

 

 

GUY CASTEGNARO 
Company: CASTEGNARO-Ius Laboris 
Luxembourg 
Job Title: Partner 
E-mail: guy.castegnaro@castegnaro.lu 
www.castegnaro.lu 

Guy Castegnaro is the founder of 

CASTEGNARO - Ius Laboris Luxembourg, 

the first employment law niche firm in 

Luxembourg and founding member of 

the international alliance Ius Laboris, 

Global Human Resources Lawyers . 

Guy is chairman of the E.E.L.A (European 

Employment Lawyers Association). He is 
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the author and co-author of various 

articles and books on employment law. 

Guy is also a speaker and a chairman at 

various conferences on employment law 

topics. He is teaching Luxembourg social 

security law at the University of 

Luxembourg as well as Luxembourg 

employment law at the Sacred Heart 

University in the framework of the Cours 

Complémentaires en Droit 

Luxembourgeois for the future 

Luxembourg lawyers. 

 

 

FLORA CASTELLANI 
Company: KPMG Luxembourg, 
cooperative society 
Job Title: Tax Director, Knowledge 
Management, Luxembourg 
E-mail: flora.castellani@kpmg.lu 
www.kpmg.lu 

Flora has been a tax director with KPMG 

Luxembourg since 2013. She is the head 

of the tax Knowledge Management 

department, which is in charge of 

detecting and analyzing the possible 

impacts on corporate clients of any new 

tax developments occurring at national 

and international levels . 

Flora has more than 15 years’ 

professional experience in business and 

international corporate tax consulting 

and has developed an in-depth 

knowledge and expertise in the field of 

Luxembourg corporate taxation. 

 

 

 

 

 

MICHAEL CHIDIAC 
Company: RealCorp Luxembourg 
Job Title: Managing Director 
E-mail: mchidiac@realcorp.lu 
www.realcorp.lu 

Michael is the Founder of RealCorp 

Luxembourg. From 1987, he held 

various London-based roles, consulting 

in residential and commercial real 

estate. From 1998 to 1999, he was a 

valuer and an investment advisor at 

Jones Lang LaSalle Luxembourg. In 1999, 

he co-founded Property Partners S.A. 

(Luxembourg), an associate of Cushman 

& Wakefield. Michael serves on the 

boards of real estate funds and 

unregulated real estate structures as an 

independent director. He is a member of 

the Institute of Directors, the Royal 

Institution of Chartered Surveyors, the 

Investment Property Forum, ALFI’s real 

estate investment funds sub-committee, 

and AMCHAM Real Estate Committee. 

 

 

JOËLLE CHOUCROUN 
Company: KARP & CHOUCROUN 
Job Title: Partner 
E-mail: jc@ck-avocats.com 
www.ck-avocats.com 

Me Joëlle Choucroun is a Partner at 

KARP & CHOUCROUN law firm founded 

in 1996 and has been a member of the 

Luxembourg Bar since 1992. Prior to 

joining the Luxembourg Bar, she worked 

as a junior lawyer in the Luxembourg 

Stock Exchange. She graduated with a 

Masters in Public Law (Paris X- France) 

and a DEA (first year of Doctorate) in 

International Public Law (Paris XFrance). 

She advises and defends companies and 

individuals especially in Real Estate law, 

Employment Law, Commercial Law, EU 

Law, Company Law, Debt Recovery, Real 

Property and Construction Law and 

Family Law. 

 

 

LOUISE CROSBY 
Company: Ministère de l’Éducation 
nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse 
Job Title: Psychologue diplômée 
E-mail: louise.crosby@men.lu 
www.men.lu, www.gouvernement.lu 

Louise Crosby, 41, certified psychologist, 

has worked for the Ministry of 

Education, Children and Youth since 

2009. She is currently part of the 

‘refugee task force’ within the Ministry, 

since 2015, coordinating various 

initiatives, creating education for 

emergency situations; evaluating the 

demand for English schooling and 

constructing measures to improve 

education for all communities within 

Luxembourg. Her work within SCRIPT 

(department of innovation and 

pedagogical research) involved 

constructing primary and secondary 

schools’ data and reports to improve 

school quality; elaborating surveys; 

reporting for the International Civic and 

Citizenship Study for the IEA 

(International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement); 

developing HBSC (Health behavior in 

school children survey) in Luxembourg 

for WHO and collaborating in 

standardized testing work groups. She 

has also worked for schools in Paris and 

Luxembourg. 
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GARY CYWIE 
Company: Allen & Overy 
Job Title: Counsel 
E-mail: gary.cywie@allenovery.com 
www.allenovery.com 

Gary Cywie specialises in Technology 

and IP matters, with 15 years’ 

experience in this field . 

His particular areas of expertise are the 

drafting and negotiating of IT 

outsourcing agreements in the financial 

and insurance sectors, software license 

and maintenance agreements and 

commercial contracts. In addition, Gary 

specialises in the following fields: data 

protection and privacy, internet and e-

commerce, IT security and media and 

telecommunications . 

Gary also advises, drafts and negotiates 

commercial contracts and assists with 

the related regulatory issues in all his 

fields of practice. 

 

 

ARIANE CLAVERIE 
Company: CASTEGNARO-Ius Laboris 
Luxembourg 
Job Title: Partner 
E-mail: ariane.claverie@castegnaro.lu 
www.castegnaro.lu 

Ariane Claverie began her career as a 

corporate lawyer before joining the 

Luxembourg bar in 1997 . 

She quickly specialized in labour law and 

is Partner at CASTEGNARO-Ius Laboris 

Luxembourg since 2012, where she 

particularly deals with issues related to 

working hours, sickness, social security 

and data protection. Mrs Claverie 

participated in the establishment of the 

Luxembourg Labour Code. She is also 

speaker at numerous conferences on 

employment law topics and author of 

articles and manuals on employment 

law matters. 

 

 

MELANIE DELANNOY 
Company: Docler Holding 
Job Title: Head of PR and 
Communications 
E-mail: 
Melanie.Delannoy@doclerholding.com 
www.doclerholding.com 

Melanie Delannoy is an independent 

Communication & Marketing consultant 

since 2013, who specializes in the 

Information & Communications 

Technology industry. She is currently the 

Head of PR and Communications for 

Docler Holding . 

Prior to this, she served as an Advisor 

for FEDIL, a Business Development and 

Account Manager for Binsfeld, Chief 

Marketing Officer for LU-CIX, and was 

the Communication & Marketing 

Manager for EuroDNS and Datacenter 

Luxembourg. She also worked for 

MASCO Europe, where she was in 

charge of internal communications for 

the European subsidiaries . 

Melanie graduated from Stirling 

University (Scotland) with a BA in 

Journalism and Film & Media. Belgian 

born, Melanie grew up in France and has 

been living in Luxembourg for 10 years. 

 

 

 

 

MONIQUE DUCHSCHER 
Company: Groupe Bâloise Luxembourg 
Job Title: Communication Officer 
E-mail: communication@baloise.lu 
www.baloise.lu 

Monique Duchscher has been working 

for Baloise Group since 1998 as assistant 

of the General Management and dealing 

with internal communication. She is a 

Luxembourg native with a broad 

international background and a rich 

knowledge of several foreign languages. 

After having successfully completed a 

higher education in administration and 

management in Vienna (Austria)) she 

spent many years abroad (Switzerland, 

England, Japan), before she started 

working in the Luxembourg financial 

sector in 1982. 

 

 

NATALIA DURUS 
Company: AMCHAM Luxembourg 
Job title: Director of Communications 
E-mail: durus@amcham.lu 
www.amcham.lu 

Following the graduation of a Masters in 

“Learning and Development in 

Multilingual and Multicultural Contexts” 

at the University of Luxembourg, Natalia 

Durus continued developing her 

expertise in interaction analysis while 

holding the position of Research 

associate at the University of 

Luxembourg. Natalia is currently 

Doctoral Candidate at INALCO, 

Sorbonne Paris Cité. Within AMCHAM 

she is the Director of Communications 
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and one of the editors of this present 

guide. 

 

 

HENK VAN ELDIK 
Company: Mutual Fund Consulting Sarl 
Job Title: Managing Partner 
E-mail: 
hvaneldik@mutualfundconsulting.com 
www.mutualfundconsulting.com 

Henk is the chairman of the Financial 

Services Committee of the American 

Chamber in Luxemburg and has been 

stimulating discussions and organizing 

seminars relating to the financial 

services industry, varying from Anti-

Money Laundering to Principles vs Rules 

based Corporate Governance, Family 

Offices, Philanthropy and many more 

subjects. Henk has served on the 

Luxemburg Fund Association ALFI board 

and initiated the Fund Distribution as 

well as Micro Finance. He worked over 

the years for Fidelity, IKANO, before he 

started his own company to facilitate 

quality managers and research to 

investors. 

 

 

ESPACE ENTREPRISES 
Company: Espace Entreprises 
E-mail: enterprises@cc.lu 
www.cc.lu 

Located at the heart of the Chamber of 

Commerce, the Espace Entreprises is a 

point of single contact that welcomes 

businesses and entrepreneurs and 

informs them about topics relating to 

the whole lifecycle of a business . 

Office hours of Espace Entreprises are 

Monday to Friday from 8.30 - 17.00 . 

In order to meet clients in the best 

possible conditions, businesses and 

entrepreneurs are asked to make an 

appointment in advance. 

 

 

GABRIELLE EYNARD 
Company: Allen&Overy 
Job Title: Avocat à la Cour, Senior 
Associate 
E-mail: 
gabrielle.eynard@allenovery.com 
www.allenovery.com 

Gabrielle specialises in contentious and 

non-contentious employment law 

matters. She manages the know-how 

division and is in charge of the client 

training and seminars in Labour Law. 

Gabrielle has more than 10 years of 

experience working in employment law 

matters in Luxembourg. She joined Allen 

& Overy in 2008. 

 

 

LAURA FOULDS 
Company: Analie Tax & Consulting 
Job Title: Managing Director 
E-mail: laura@analietax.com 
www.analietax.com 

Laura Foulds is the founder of Analie Tax 

& Consulting, a boutique tax practice 

specializing in personal and expatriate 

taxation. Before founding Analie, Laura 

spent over 15 years at the "Big 4" 

providing expatriate tax advice in 

Luxembourg, the US and the UK. With a 

proven track record covering all areas of 

expatriate taxation, Laura provides 

refreshing, realistic advice to individuals 

and companies making a complex 

subject easier to understand. The ability 

to advise on Luxembourg, US and UK 

taxation provides a unique service in 

Luxembourg enabling clients to truly 

understand their global tax obligations. 

 

 

PHILIPPE GOUTIÈRE 
Company: AIG Europe Ltd – Luxembourg 
Branch 
Job Title: General Manager 
E-mail: philippe.goutiere@aig.com 
www.aig.com 

Before being General Manager of AIG 

Luxembourg, Philippe held several 

positions in the insurance, reinsurance & 

banking industry. Since 2008, he is 

leading AIG and aims to become the 

insurer of choice in Luxembourg for 

multinational and large corporate in 

property & casualty . 

In addition to this, AIG developed for 

the Luxembourg market a new set of 

products for the funds industry (funds, 

manager, administration, Manco, 

Private Equity) and their directors. AIG 

has now a well-established position in 

that area and is bringing new innovative 

solutions in Cyberrisk insurance. Finally, 

AIG has a deep expertise in Business 

Travel solutions including for 

expatriates. 

 

 

RIMA GUILLEN 
Company: MNKS 
Job Title: Senior Associate 
E-mail: guillen@mnks.com 
www.mnks.com 

Rima Guillen is a Senior Associate in the 

Technlogies & IP department of MNKS. 

She has an extensive experience in 

technology related and e-commerce 

sectors. In particular, she has been 
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focusing on IP/IT licensing and 

commercial agreements. She is an 

expert in European and Luxembourg 

data protection law as well as 

intellectual property law issues, notably 

trademark litigation and regularly 

advises on different strategies for the 

protection of intellectual property 

rights. She also regularly assists clients in 

collaboration with our tax department 

on implementation of Luxembourg’s IP 

tax regime. Rima regularly gives 

presentations on data protection, IP and 

related matters. 

 

 

JOHN HAMES 
Company: EY 
Job Title: Business Tax Services Leader 
E-mail: john.hames@lu.ey.com 
http://www.ey.com/LU/en/Home 

John holds a master in economics 

obtained at the University of Strasbourg 

and he is a qualified Luxembourg 

"expert-comptable". He is a tax partner 

within EY with 24 years of experience in 

Luxembourg taxation and in business 

advisory for investments, financing & 

incentives. 

 

 

JEAN-PAUL HENGEN 
Company: Luxinnovation 
Job Title: ICT cluster Manager 
E-mail: jean-
paul.hengen@luxinnovation.lu 
www.luxinnovation.lu 

Jean-Paul Hengen holds a degree in IT 

and electronics, a Master Certificate in 

Project Management and an MBA from 

Sacred Heart University – John F. Welch 

College of Business . 

With more than 25 years of experience 

in applied information technologies in 

the sectors of banking, industry and 

communication, Jean-Paul acts today as 

ICT cluster Manager. In this role he 

supports the Luxembourgish ICT 

community with advice, networking and 

business development and has the role 

of key account manager for the services 

offered by the cluster. 

 

 

VINCENT HIEFF 
Company: Ministry of the Economy – 
Entrepreneurship & SME Policies 
Job Title: Policy advisor 
E-mail: vincent.hieff@eco.etat.lu 
www.gouvernement.lu/3313559/minis
t-economie 
 
Vincent is an advisor at the Ministry of 

the Economy specialized in topics 

related to national entrepreneurship 

and SME policies and strategies . 

Prior to joining the Ministry of the 

Economy, Vincent was the head of and 

senior consultant for the « Espace 

Entreprises », the Luxembourg Chamber 

of Commerce’s Point of Single Contact 

for entrepreneurs and business owners . 

Vincent was also the manager of the 

Luxembourg Business Angel Network. 

He holds a degree in accounting and 

financial analysis from ICHEC Brussels 

Management School (Belgium) and a 

Master of Business Administration 

(M.B.A.) from the Sacred Heart 

University (Luxembourg). 

 

 

 

 

 

SHAMALA HINRICHSEN 
Company: Ministry of the Economy, 
Luxembourg 
Job Title: Consultant 
E-mail: shamalasp@gmail.com 

Currently communication life sciences, 
clean technologies, and ICT for 
Luxembourg. 
 

 

MORGAN HOPPER 
Company: American Chamber of 
Commerce 
(AMCHAM) 
Job Title: Communications Intern 
E-mail: meh6@st-andrews.ac.uk 

Ms. Hopper is a student member of 

AMCHAM and worked with the 

organization during the summer of 

2015, mainly working on the editing and 

formatting Doing Business in 

Luxembourg. She is now continuing her 

studies for a Master of Arts in 

International Relations and Philosophy 

from the University of St. Andrews in 

Scotland, with expected completion in 

2016. Ms. Hopper’s previous editing 

experience includes assistant editing of 

CORDIS repository reports for the EU 

commission, assistant editing of the 

Regional Outlook book for the OECD, 

editing media content for The 

Horticultural Society of New York, and 

editing various materials for the non-

profit Dress for Success. 

 

 

FRANCIS KASS 
Company: Arendt & Medernach 
Job Title: Partner 
E-mail: Francis.kass@arendt.com 
www.arendt.com 

Francis Kass is a Partner at Arendt & 

Medernach. He specialises in investment 

fund work, advising clients on the 

structuring, creation and organization of 
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alternative investment funds (including 

in particular private equity funds and 

hedge funds), UCITS as well as their 

respective management entities. He has 

been a member of the Luxembourg Bar 

since 1996 . 

He participates in several working 

groups of the Association of the 

Luxembourg Fund Industry (ALFI) and is 

also a lecturer at the Luxembourg 

Institute for Training in Banking (IFBL) . 

He served as a member of the governing 

body (Conseil de l’ordre) of the 

Luxembourg Bar from 2006 until 2008. 

 

 

TOM KETTELS 
Company: LuxConnect SA 
Job Title: Chief Business Development 
Officer 
E-mail: tom.kettels@luxconnect.lu 
www.luxconnect.lu 

Tom Kettels is Chief Business 

Development Officer at LuxConnect SA . 

Until December 2015, he was senior ICT 

advisor at the Service des médias et des 

communications (Ministry of State), 

working on policies related to electronic 

communications and the Digital Agenda, 

both at the European and at the 

national level. Tom was also coordinator 

of the ‘infrastructure cell’ of ‘Digital 

Lëtzebuerg’. 

Tom is a board member of LU-CIX 

(Luxembourg Commercial Internet 

Echange). Before joining the Ministry, 

Tom was Head of the Multimedia 

Section and Internet Product Manager 

at POST Luxembourg. 

 

 

 

NEIROUZ LAHMADI 
Company: Citco Gateway Luxembourg 
Job Title: Managing Director 
E-mail: NLahmadi@citco.com 
www.citco.com 

Neirouz is Managing Director at Citco 

Gateway Luxembourg; he held various 

EMEAbased roles over the last 20 years 

as director, general manager, business 

coordinator and consultant in several 

companies for different national and 

international projects. This is within 

different fields; CRM Business, Banking, 

Investment and Real Estate sector. 

Neirouz is the actual Chairman of the 

real estate committee at the American 

Chamber of Commerce in Luxembourg. 

 

 

BERNARD LHOEST 
Company: EY 
Job Title: Partner 
E-mail: Bernard.Lhoest@lu.ey.com 
www.ey.com/luxembourg 

Bernard is a partner at the EY office in 

Luxembourg and with the firm for 24 

years. He is a registered independent 

auditor and a certified accountant 

(Réviseur d’Entreprises & Expert-

comptable) with extensive experience in 

providing audit and advisory services to 

international and multinational 

companies of the asset management 

and banking sectors. He is also member 

of the Luxembourg Investment Fund 

supervisory authorities’ committee 

dealing with accounting rules and 

regulatory requirements for investment 

funds . 

Bernard is the assurance leader 

Luxembourg Office and a member of the 

EY Financial Services Office extended 

leadership team for Assurance in EMEIA. 

 

 

LU-CIX 
Company: LU-CIX 
E-mail: info@lu-cix.lu 
www.lu-cix.lu 

LU-CIX, the Luxembourg Commercial 

Internet eXchange, was founded in 2009 

based on a cross-industries initiative set 

up by major national and international 

Internet players, with the aim of 

developing the Internet in Luxembourg . 

Following a model of openness and 

neutrality, LU-CIX is now hosted in 8 

Data Centers across Luxembourg and 

allows companies generating IP traffic 

and attracted to Luxembourg by the 

favorable economic environment, to be 

in a position to find all the means and 

tools to carry their traffic to all Internet 

users around the world . 

LU-CIX also organizes the Luxembourg 

Internet Days, a yearly event in 

Luxembourg gathering the international 

Internet community to discuss hottest 

topics and generate buzz. 

 

 

LUXEMBOURG FOR BUSINESS G.I.E. 
Company: Luxembourg for Business 
G.I.E. 
E-mail: info@luxembourgforbusiness.lu 
www.luxembourgforbusiness.lu 

Luxembourg for Business (LfB) was 

founded in April 2008 as an initiative by 

the Ministry of the Economy and 

Foreign Trade, the Ministry of Small and 

Medium-Sized Businesses and Tourism, 

the Chamber of Commerce, the Office 

du Ducroire, the public-law banking 

institution (SNCI), the Chamber of Crafts 

and Luxembourg’s Business Federation 

(FEDIL) . 

mailto:tom.kettels@luxconnect.lu
http://www.luxconnect.lu/
http://www.citco.com/
mailto:Bernard.Lhoest@lu.ey.com
http://www.ey.com/luxembourg
mailto:info@lu-cix.lu
http://www.lu-cix.lu/
mailto:info@luxembourgforbusiness.lu
http://www.luxembourgforbusiness.lu/
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Relying on the strengths of both public 

and private partners, Luxembourg for 

Business operates as a trade promotion 

agency and liaises with Luxembourg’s 

Trade & Investment Offices, its 

Embassies, Foreign Trade Counsellors, 

Honorary Consulates, and other 

international promotion networks such 

as bilateral Chambers of Commerce to 

foster Luxembourg’s outbound 

activities. Luxembourg for Business also 

functions as a so-called "network 

agency" establishing a platform for its 

members to review, coordinate and 

improve their trade promotion efforts. 

 

 

LUXEMBOURG FOR FINANCE 
Company: Luxembourg for Finance 
www.luxembourgforfinance.com 

Luxembourg for Finance (LFF) is the 

Agency for the Development of the 

Financial Centre. It is a public-private 

partnership between the Luxembourg 

Government and private actors of the 

financial sector. Founded in 2008, its 

objective is to promote the expertise 

and diversification of Luxembourg 

financial services abroad through 

different communication channels. 

Luxembourg is the premier private 

banking center in the Eurozone and the 

second largest investment fund center 

in the world. Due to its innovative 

approach and international orientation, 

the Luxembourg financial center is a 

stable hub for private and institutional 

investors from all over the world. 

 

 

 

 

 

 

MAURICE MACCHI 
Company: Allen & Overy Luxembourg 
Job Title: Avocat à la Cour, Associate 
E-mail: 
maurice.macchi@allenovery.com 
www.allenovery.com 

Maurice specializes in employment law 

matters and has an extensive experience 

in a wide range of subjects, notably in 

drafting contractual documentation 

(employment contracts, internal 

policies, flexible compensation and 

working time arrangements) and 

advising on individual termination issues 

(including settlement negotiations and 

litigation procedures), collective 

redundancy procedures (social plan) and 

transfer of undertakings (notably in 

M&A and outsourcing transactions). 

 

 

CHRISTOPHE MAILLARD 
Company: AMMC Law 
Job Title: Partner 
E-mail: cmaillard@ammclaw.com 
www.ammclaw.com 

Christophe Maillard is the head of the 

Employment, IP/IT, Litigation and Trade 

& Commerce practices of AMMC Law. 

He started his career in France as in-

house counsel for a multinational 

company operating retail outlets. His 

experience, both as in-house counsel 

and for more than 14 years in law firms 

in Luxembourg, gives him an invaluable 

insight into the legal needs and business 

requirements of his clients. 

 

 

NATHAEL MALANDA 
Company: Allen&Overy 
Job Title: Junior Associate 
E-mail: 
nathael.malanda@allenovery.com 
www.allenovery.com 

Nathael advises international and local 

(Luxembourg) companies in individual 

and collective employment law, as well 

as in immigration law. Nathael also has 

significant experience in drafting, 

amending and terminating employment 

contracts (including negotiating 

settlement agreements and conducting 

legal proceedings), as well as in 

employment law aspects of 

transactions. He joined Allen & Overy in 

2014. 

 

 

FRANCK MARCHAND 
Company: Foyer Assurances S.A. 
Job Title: Directeur IARD 
E-mail: franck.marchand@foyer.lu 

Frank is an approved manager of Foyer 

Assurances and member of the board of 

Foyer Assurances and Foyer Vie. He is 

also chairman of Luxembourg Actuaries’ 

association and sessional lecturer at 

Luxembourg University. He started his 

career at Swiss Re based in Zurich, then 

worked for Axa Group in Paris before 

joining Foyer Assurances in Luxembourg. 

During his career, he mainly has worked 

in B2B by products’ design and drawing 

up custom-designed contracts dedicated 

for large companies. 

 

http://www.luxembourgforfinance.com/
mailto:maurice.macchi@allenovery.com
http://www.allenovery.com/
mailto:cmaillard@ammclaw.com
http://www.ammclaw.com/
mailto:nathael.malanda@allenovery.com
http://www.allenovery.com/
mailto:franck.marchand@foyer.lu
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FRÉDÉRIC MEYER 
Company: BNP Paribas Real Estate 
Job Title: Investment Advisor 
E-mail: frederic.meyer@bnpparibas.com 
www.realestate.bnpparibas.lu 

Frédéric Meyer is Investment Advisor; 

he held various estate roles over the last 

7 years as Property Manager, Estate 

Agent and Senior Estate Agent at BNP 

Paribas Real Estate Luxembourg . 

Evolving in a national and international 

environment, Frédéric develops his skills 

in different fields related to the 

professional Real Estate sector as 

Contracts, Legal, Financial, Investment, 

etc. Frédéric is member of the real 

estate committee at the American 

Chamber of Commerce in Luxembourg. 

 

 

RÉGIS MULLER 
Company: AMMC Law 
Job Title: Managing Associate 
E-mail: rmuller@ammclaw.com 
www.ammclaw.com 

Régis Muller is a Managing Associate on 

AMMC’s Employment Law and Trade & 

Commerce practices. His expertise also 

extends to Employment Law, IP law and 

Real Estate Law . 

He advises a wide range of clients from 

individuals to multinational groups on all 

kinds of commercial agreements and 

aspects of real estate and employment 

law. 

 

 

 

 

FRANK MUNTENDAM 
Company: EY 
Job Title: International Tax Services 
Leader 
E-mail: frank.muntendam@lu.ey.com 
www.ey.com/LU/en/Home 

Frank holds a master’s degree in Fiscal 

Law of the University of Amsterdam. He 

is a member of the International Fiscal 

Association of Luxembourg, member of 

the Dutch Bar of Tax Advisors, and 

chairman of the Tax Committee of the 

Luxembourg-American Chamber of 

Commerce. He has more than 25 years 

of experience in advising multinational 

enterprises about cross-border tax 

matters, in particular on financing and 

intellectual property. 

 

 

STEPHEN NYE 
Company: KPMG Luxembourg, Société 
coopérative 
Job Title: Partner, Head of Insurance 
E-mail: stephen.nye@kpmg.lu 
www.kpmg.lu 

Stephen Nye is an Audit Partner at 

KPMG Luxembourg since 1997. He is 

responsible for the Insurance sector at 

KPMG Luxembourg and a member of 

the Insurance Committee of the Institut 

des Réviseurs d’Entreprises and of the 

Reporting and Control Committee of the 

Luxembourg insurance regulator. He is 

also active in the KPMG Global 

Insurance network. He has extensive 

experience of insurance business and 

strategy including M&A transactions, 

due diligence, regulation, insurance 

accounting, finance and structuring. 

 

 

JAMES T. O’NEAL 
Company: AMMC Law S.A. 
Job Title: Principal 
E-mail: joneal@ammclaw.com 
www.ammclaw.com 

James O’Neal is the Treasurer of Am- 

Cham-Luxembourg and serves on the 

AMCHAM Executive and Tax 

Committees. He is a Principal on AMMC 

Law’s Tax team and has been practicing 

tax in Luxembourg since 2002. Prior to 

joining AMMC Law, James was a 

Director of International Tax with a Big 

Four in Luxembourg and began his 

career in Silicon Valley, California during 

the "dot.com" boom years . 

He regularly advises Fortune 500 

companies, start-ups, and private equity 

firms on many aspects of Luxembourg 

taxation including sustainable tax 

planning, IP planning, cross-border 

financing, mergers & acquisitions, and 

restructurings. 

 

 

MARIOS PARAS 
Company: The Taplow Group 
Job Title: Managing Partner 
E-mail: mparas@taplowgroup.com 
www.taplowgroup.com 

Marios M Paras is the Managing Partner 

in the Taplow Group. He specializes in 

executive- level search engagements 

and consulting in the professional 

services, medical devices, 

mailto:frederic.meyer@bnpparibas.com
http://www.realestate.bnpparibas.lu/
mailto:rmuller@ammclaw.com
http://www.ammclaw.com/
mailto:frank.muntendam@lu.ey.com
http://www.ey.com/LU/en/Home
mailto:stephen.nye@kpmg.lu
http://www.kpmg.lu/
mailto:joneal@ammclaw.com
http://www.ammclaw.com/
mailto:mparas@taplowgroup.com
http://www.taplowgroup.com/
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pharmaceutical and manufacturing 

sectors as well as C-Suite roles in a 

variety of industries. Prior to joining The 

Taplow Group, Marios was a Board 

Member and Managing Director for 

another international Group where he 

provided targeted consulting services in 

addition to leveraging his retained 

executive search expertise. He holds 

several Board Member directorships 

including the M&A equity firm Amarilis . 

Maios has a BS and a Masters in 

Business Management, Law & Hotel 

Management, he is a certified Myers-

Briggs facilitator (ESTJ), and a Hay-

trained competency developer, SHL, & 

Thomas International. 

 

 

JULIEN PILLOT 
Company: INOWAI SA 
Job Title: Head of Office Agency 
E-mail: jpillot@inowai.com 
www.inowai.com 

Graduated from a French Business 

School, fluent in French, English and 

German, Julien Pillot joined INOWAI in 

2007 where he started as real estate 

consultant. In 2012, Julien joined 

INOWAI’s Valuation department where 

he has been in charge of valuations of 

any kind of Real Estate assets. He also 

joined the Research department, where 

he is responsible for the publication of 

quarterly market reports. Still implicated 

in the research department, Julien took 

over the head of INOWAI’s office letting 

department in June 2013 with the 

objective of advancing INOWAI’s values 

as a reference in the Luxemburgish real 

estate market. 

 

 

ALEXANDRE PIROTTE 
Company: Fragomen Worldwide 
Job Title: Manager 
Belgium/Luxembourg -Lawyer 
E-mail: apirotte@fragomen.com 
www.fragomen.com 

Alexandre Pirotte is providing counsel 

on corporate migration for Luxembourg 

and Belgium. He currently represents 

multinational corporate clients in 

information technology consulting, 

pharmaceuticals and banking industries 

with respect to corporate immigration 

issues, in particular the labour and 

immigration requirements, associated 

with transfer of staff into Luxembourg 

and Belgium . 

In addition, he is one of the architects of 

the new visa program for investors, 

advising the Luxembourg government. 

 

 

ROBERT L. PHILIPPART 
Company: Luxembourg for Tourism 
Job Title: Directeur Ambassadeur 
touristique 
E-mail: Robert.philippart@ont.lu 
www.visitluxembourg.com/ 
www.facebook.com/visitluxembourg 
Phd in history (UCL) 

 

 

 

LAURENT PROBST 
Company: PricewaterhouseCooper 
Job Title: Partner, PwC’s Accelerator 
E-mail: laurent.probst@lu.pwc.com 
www.pwc.lu 

Laurent Probst is a partner at PwC 

Luxembourg and he is in charge of PwC’s 

Accelerator. Within the PwC, 

Luxembourg Consulting practice, he also 

advises governments and EU institutions 

in innovation policies. Laurent Probst 

heads PwC’s Accelerator network whose 

purpose is to help highgrowth 

companies go global. Laurent Probst 

advises fast-growing, international 

enterprise software companies, security 

companies as well as financial 

technology and big data companies. He 

focuses on market prioritisation, 

business model changes, business and 

government contacts, financing 

solutions and managing board 

expectations. Laurent Probst has been 

developing PwC’s Accelerator out of 

Luxembourg and the network ultimately 

aims to cover 25 countries and 90% of 

the world economy . 

After developing a research centre for 

investment management, Laurent 

Probst has been specialising in economic 

development initiatives for 

governments, regions and high-growth 

companies for the past ten years. He 

initiated and developed international 

partnerships in life sciences, agriculture 

and information technology, raising 

more than USD 200 million for setting 

up local research infrastructure with 

economic objectives. Laurent Probst was 

appointed Global Leader of the 

Innovation Ecosystem practice in the 

PwC Network in 2011. 

 

mailto:jpillot@inowai.com
http://www.inowai.com/
mailto:apirotte@fragomen.com
http://www.fragomen.com/
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ROBERT SCHARFE 
Company: Luxembourg Stock Exchange 
Job Title: CEO 
www.bourse.lu 

As of April 2012 Robert Scharfe holds 

the position of CEO at the Luxembourg 

Stock Exchange and he is a member of 

the Board of directors of the Federation 

of European Securities Exchanges. 

Before joining the Luxembourg Stock 

Exchange, he spent 35 years in the 

Banking industry, mostly in Corporate 

Finance and Financial Markets. Between 

2000 and 2012 he was a Member of the 

Management Board of BGL BNP Paribas 

in Luxembourg. During that time he also 

assumed senior responsibilities within 

Fortis Bank in the areas of Institutional 

Banking and Global Markets . 

During his banking career, he acquired 

extensive knowledge in International 

Capital Markets and gained solid 

experience in Asset Management and 

Investment Funds. He holds a Master’s 

Degree in Economics from the University 

of Nancy, France, and he is an alumni of 

Insead, France and Stanford Business 

School, Palo Alto, USA. 

 

 

JEAN-PAUL SCHULER 
Company: Luxinnovation 
Job Title: Managing Director 
E-mail: jean-
paul.schuler@luxinnovation.lu 
www.luxinnovation.lu 

Jean-Paul Schuler, who holds a degree in 

mechanical engineering from Karlsruhe 

University, started his professional 

career at ARBED Dudelange before 

joining Galvalange Sàrl where he was 

Chief Operating Officer from 1989 to 

1996. He then joined TradeARBED as 

General Manager of Flat Products Sales 

in Export Markets. From 2000 to 2006, 

he held several senior management 

positions at Arcelor in Europe and Asia. 

In 2007, he was appointed Vice 

President and Head of the Operational 

Excellence Department at ArcelorMittal, 

before moving on to become COO at 

Valin Steel in Hunan, China. Jean-Paul 

Schuler has been the Managing Director 

of Luxinnovation since September 2013. 

 

 

SYLVIE SCHMIT-VERBRUGGHEN 
Company: European Relocation Services 
S.A. 
Job Title: Managing Director 
E-mail: sylvie.schmit@erslux.lu 
www.europeanrelocationservices.lu 

Sylvie Schmit-Verbrugghen who holds a 

Higher Economy Education Diploma, is 

the Managing Director (and Founder) of 

European Relocation Services S.A . 

A multilingual/multi-cultural business 

executive, she is an acknowledged 

expert at international relocation 

management and a person with all of 

the right government and business 

contacts to ensure the successful 

resolution of any relocation problem. 

 

 

 

 

 

PAUL-MICHAEL SCHONENBERG 
Company: AMCHAM Luxembourg 
Job Title: CEO and Chairman 
E-mail: info@amcham.lu 
www.amcham.lu 

Paul Schonenberg is the Chairman and 

CEO of the American Chamber of 

Commerce, a position he has held for 

the past 17 years. An American from 

New York, Paul has lived and worked in 

Luxembourg for over 20 years, first as a 

US Airforce Officer assigned to NATO, 

then as a NATO Senior Civil Servant, 

followed by becoming a Senior 

Executive in the Financial sector with 

responsibilities for Human Resources. 

Currently Paul is a Board 

Member/owner/investor/Director in 

several Luxembourg based companies. 

He is also the President of the National 

Council for Foreigners. 

 

 

PASCAL STEICHEN 
Company: “security made in 
Lëtzebuerg” (SECURITYMADEIN.LU) GIE 
Job Title: Managing Director 
E-mail: 
pascal.steichen@securitymadein.lu 
www.securitymadein.lu 

In 2000, Pascal started his professional 

career as a developer at CANAL+ 

Belgium, where he rapidly got interested 

and involved in the IT security area. He 

then took a position as project 

management at the Task Force 

eLuxembourg (2002) where he was in 

charge of the "LuxTrust project", 

financed and patronized by the Ministry 

http://www.bourse.lu/
mailto:jean-paul.schuler@luxinnovation.lu
mailto:jean-paul.schuler@luxinnovation.lu
http://www.luxinnovation.lu/
mailto:sylvie.schmit@erslux.lu
http://www.europeanrelocationservices.lu/
mailto:info@amcham.lu
http://www.amcham.lu/
mailto:pascal.steichen@securitymadein.lu
http://www.securitymadein.lu/
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of the Economy, where he moved to just 

before finalizing the set- up of LuxTrust 

s.a. At the Ministry, he participated in 

the development of a national 

information security strategy and CASES, 

shortly followed by the establishment of 

CIRCL, BEE SECURE and last but not least 

the creation of the "security made in 

Lëtzebuerg" (SMILE) g.i.e. Today, he is 

the Managing Director of 

SECURITYMADEIN. LU, Head of CIRCL, 

Member of the Cyber Security Board of 

the Luxembourg Government and 

Alternate Member of the management 

board of ENISA. Other activities include 

lectures at the Universities of Metz 

(2006- 2012) and Luxembourg (since 

2010) and a strong involvement in 

relevant local associations: CLUSIL (Vice- 

president), CPSI (secretary general), 

OWASP and SecureLuxembourg. 

 

 

MARIELLE STEVENOT 
Company: MNKS 
Job Title: Partner 
E-mail: stevenot@mnks.com 
www.mnks.com 

Marielle heads MNKS’ Employment Law 

department. In 2015 Marielle became a 

member MNKS’ executive committee, 

she is in charge or our own HR strategy. 

Marielle has specialized in employment 

law from the very early stages of her 

career and consequently has acquired 

in-depth knowledge of all aspects of 

employment law and social security. 

Using her legal expertise and a creative 

approach, Marielle regularly handles 

outsourcing or similar restructuring 

projects, advises on expatriation and 

secondment situations, implements 

stock option plans or other similar 

employee benefits schemes, and assists 

companies with the complete process of 

collective redundancies. 

 

 

CARLO THELEN 
Company: Chamber of Commerce 
Job Title: Director General 
E-mail: DI@cc.lu 
www.cc.lu 
www.carlothelenblog.lu 

After a degree in economics at the 

University of Louvain in Belgium, Carlo 

Thelen joined the Chamber of 

Commerce in 1996 as an economic 

adviser. He is in charge of strategic 

papers, studies, surveys and statistics, 

research and innovation and economical 

documentation. M. Thelen is the author 

of strategic articles and gives 

presentations on the economy of 

Luxembourg to various audiences. He 

represents the Chamber of Commerce in 

working groups and councils of 

Luxembourg ministries, administrations 

and other organizations. Since August 

2003, M. Thelen is a member of the 

Managing Board of the Chamber of 

Commerce. Since January 2004, he is 

head of the International Affairs and 

since January 2007, he is the Chief 

Economist of the Chamber. On January 

10, 2014, he was appointed Director 

General of the Chamber of Commerce. 

 

 

FRANÇOIS THILL 
Company: Ministry of the Economy 
Job Title: CIO 
E-mail: francois.thill@eco.etat.lu 
www.securitymadein.lu and 

www.cases.lu 

François Thill * received 1991 a M.Sc. 

degree in information technology at the 

University of Linz, Austria. After 10 years 

of international banking experience, he 

has joined the Ministry of the Economy 

in Luxembourg in 2001. He has 

developed the Luxembourg 

accreditation scheme for PKI. In 2003 he 

launched the CASES initiative 

(Cyberworld Awareness and Security 

Enhancement Services). He took part in 

the creation of the first CERT in 

Luxembourg in 2007 and of SMILE gie 

(Security Made in Lëtzeburg) in 2010. He 

is one of the authors of the second 

national cyber security strategy 

published in 2015 . 

François represents Luxembourg since 

2003 in the European Network and 

Information Security Agency (ENISA). 

François is also member of the board for 

LuxTrust, Chairman of "Security made in 

Letzebuerg (g.i.e)", and member of the 

Luxembourg Cyber Security Board and 

alternate member of the data 

protection authority in Luxembourg. 

 

 

LOUIS THOMAS 
Company: KPMG Luxembourg, 
cooperative society 
Job Title: Tax Partner, International 
Corporate Tax, Commerce & Industry, 
Luxembourg 
E-mail: Louis.thomas@kpmg.lu 
www.kpmg.lu 

Louis has been a partner with KPMG Tax 

Luxembourg since 2000, in charge of 

Commercial & Industrial clients and 

Luxembourg tax aspects related to the 

interposition of Luxembourg vehicles to 

structure holdings, IP, and finance 

structures in various European countries 

and in connection with North American 

clients . 

As head of the Commerce & Industry 

LOB, Louis has more than 25 years’ 

professional experience in business and 

international corporate tax consulting, 

along with feasibility studies, 

mailto:stevenot@mnks.com
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development and marketing of tax-

efficient financial structures of products. 

Louis has successfully carried out various 

major restructuring and merger projects 

for leading commercial and industrial 

groups worldwide, advising on both 

direct and indirect taxation issues. 

Moreover, his in-depth knowledge of 

the legal framework surrounding 

company reorganizations has proven 

useful in advising on the merger itself. 

 

 

CHRYSTELLE VEECKMANS 
Company: KPMG 
Job Title: Partner 
E-mail: chrystelle.veeckmans@kpmg.lu 
www.kpmg.lu 

Chrystelle is Chairman of the Association 

of Luxembourg Pension Funds and 

Chairman of KPMG Luxembourg Pension 

Fund. She is an audit partner for clients 

covering a wide range of investment 

activities from the traditional UCITS to 

the alternative investments space and 

for insurance companies. She also 

participates in various industry groups, 

at the level of EFAMA, ALFI and IRE and 

is co-chair of the ALFI Solvency II group 

and participates in the ALFI Pension 

Funds and ELTIF working groups as well 

as the IRE Securitization committee. 

 

 

 

 

 

 

 

VENERA VLADOIANU 
Company: MYLANGUAGE s.à.r.l 
Job Title: School Manager 
E-mail: 
venera.vladoianu@mylanguage.lu 
www.mylanguage.lu 

Venera Vladoianu has been living and 

working in Luxembourg for over 20 

years. Coming from Romania where she 

had graduated in Foreign Languages and 

Literatures at the University of 

Bucharest, she continued her academic 

education at the National Institute for 

Learning Disabilities in the U.S.A and 

consequently worked in different 

language related fields of expertise. 

Venera’s work experience included 

working as a Back Office employee at 

the Lloyds Bank, a private Educational 

Therapist, a teacher of Romanian, 

French, Italian and English both for 

private schools and the European 

Parliament, the Court of Justice and the 

European Commissions. She was also 

the Drafter and Setter for the Leaving 

Certificate of the Romanian diaspora in 

Ireland until 2013 and since 2009 she 

has mostly dedicated all her efforts and 

acquired experience to working as a 

legal translator for the Court of Justice 

in Luxembourg and the management of 

her language company, Mylanguage 

s.à.r.l. 

 

 

 

 

 

 

MALIK ZENITI 
Company: Cluster for Logistics, 
Luxembourg 
Job Title: Cluster manager 
E-mail: 
malik.zeniti@clusterforlogistics.lu 
www.c4l.lu 

Malik started in the aircraft industry, 

then joined DuPont to work 25 years in 

technical, marketing and business 

assignments serving industries like 

construction, medical, packaging and 

protection. He joined the C4L to 

coordinate activities and reinforce 

synergies with a mission to promote the 

development of Logistics, identify 

collaborative R&D and innovation 

opportunities between actors and raise 

the competitiveness of the sector to 

make Luxembourg more attractive as an 

international hub. He is treasurer of the 

Cool chain association and IATA task 

force member defining perishables 

standards. Malik holds a Chemical 

Engineering degree of University of 

Karlsruhe.
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The translation into Persian was realized with sponsorship from the Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 

Charlotte through the mateneen initiative. The Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (www.oeuvre.lu) 

is a public institution under the supervision of the Prime Minister of Luxembourg. It runs and organizes the National 

Lottery. Its mission is to promote philanthropy in Luxembourg. Its initial purpose of aiding victims of World War II has been 

broadened over the years to support the many philanthropic activities and projects conducted by organizations in the 
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 درباره نسخه فارسی کتاب

در  کایآمر یتوسط اتاق بازرگان 2016است که در سال  یسی( ترجمه متن انگلDoing Business in Luxembourgکتاب تجارت در لوکزامبورگ ) یمتن فارس

 از: بارتندع راستاریو ارانیو دست Natalia Durusو  Paul Schonenbergکتاب عبارتند از:  یسینسخه انگل راستارانیو منتشر شد )و نیلوکزامبورگ تدو

Morgan Hopper  وMalek Lahmadiتیبا حما جمه فارسیتر نی(. ا Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte قیاز طر 

است که  ینهاد دولت کیDuchesse Charlotte-Œuvre Nationale de Secours Grande (www.oeuvre.lu ) . افتیتحقق  mateneenعمل ابتکار

در لوکزامبورگ است.  یبشردوست جیترو نهاد نیا تی. مأمورکندیم یدهرا اداره و سازمان یمل ییآزمابخت نهاد نی. اکندیلوکزامبورگ کار م ریوز ستتحت نظارت نخ

دوستانه بشر یهاتیز فعالا یاریبس زا نهاد نیها گسترده شده است و هم اکنون اهدف در طول سال نیدوم بوده که ا یجنگ جهان انیکمک به قربان نهاد نیا هیهدف اول

 .کندیم تیحما شوند،یو ورزش انجام م ستیز طیفرهنگ، حفاظت از مح ،یمعضالت اجتماع یهاها در حوزهکه توسط سازمان ییهاو پروژه

 

 ,ia DurusNatal (AMCHAM Luxembourg( و  ,www.amcham.luAMCHAM Luxembourg) gPaul Schonenber :پروژهمدیریت 

www.amcham.lu) 

 

 Venera Vladoianu (www.mylanguage.luMylanguage, ) پروژه: یکانشر

 

 و امیر افشاری( afshari.m@live.com) ، مهران افشاری(up.luhamed@whats) حامد کاظمی ترجمه:

 

 (hatsup.luhamed@w( و حامد کاظمی )afshari.m@live.com) مهران افشاری ویرایش متن و طراحی:
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